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VOORBERICHT
VAN DE

HOLLANDSCHE MAATSCBAPFTË

DER
fFEETENSCHAPPEN,
OPGERICHT TE HAARLEM*

^M%%Q Maatfchappy heeft goedge-

*^ O C vonden , om ^ tot een Ver-
"^^^^^^ volg van haar Bericht nopens

haaren toeftand , aan het Algemeen me-
detedeelen 5 dat Zy federt den aa. Oc-
tober 1784. het ongeluk gehad heeft ^

van eenigen haarer waardige Dire&eu-
ren en Leden '^ tot haarc innige fiiierte ^

door den dood te verliezen.

'*
3 Dus
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Dus ontvielen haar de Heeren
Directeuren:

Mr. IMAN WILLEM FALCK , Gouverneur

van Ceylon , in den ouderdom van ruim 48
Jaaren op den 6. February 1785. te Coiumbo

overleeden ; — als meede

Mr. H. H. VAN DEN HEUVEL 5 Secretaris

van Staat van de Provimie Utrecht , oud

ruim .54 Jaaren , op den 25. Oftober laatst-

leeden geftorven.

En van de. Heeren Ledi;n is kaar

door den dood ontrukt :

PAULUS FRISI , Profesfor te Milaan , den

22. November 1784.

J.
F. MARTFELDT yCollanel van de Art\U

lery ten dtenlle van deezen Staat.

LUDOVICUS CASPARUS VALCKENAAR,
Profesfor te Leyden ^ den 14. Maart 1785.

oud byna 70 Jaaren. ..

A. YPEY , Profesfor te Franequer , op den

14. July 1785. oud ruim 71 Jaaren.

CHARLES CHAIS , Emeritus Predikant der

Walfche Gemeente in 's Hage , oud 85 Jaa-

ren y den 8! November laatstleeden. En
IMAXI-»
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MAXIMILIAAN JACOB de MAN, Medic.

Do&or 5 Archiater der Stad en des Qttar-

tiers van Nymeegen , oud 54 Jaaren en zes

maanden , den 12. Novemb. van dit Jaar.

Op d^n ag. Mcy van dit zelfde jaar

1785. zyn daar tegen door de Groote

Vcrgaderinge deezer Maatfchappye be^

noemd tot Directeuren , de Heeren

Mr. W. VAN HOOGENDORP, Raad en

Schepen der Stad Rotterdam , enz. enz.

JÓHAN GEKARD van ANGELBEEK ^

Raad extraordinair van Nederlandfch Indien

enz. enz, op Ceylon.

En tot Leden 5 de Heeren

M. DUFAY , Memhre de la Société Royale

des Sciences de MontpelUer te Orleans.

JOSEPH MANDRILLON; Mm^r^^^x
Academies de Bourg en Bresfe & de Phila-

delpke 5 en Koopman te Amfterdam.

Ook IS op den zelfden 23. Mey van

dit jaar 1785. beflooten om uittegeeven

het volgende Frogramma .:

^4 .Op
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, /^P ^en 23. Mey van die Jadr i'''85. is door dé

, V-^ Hollandfche Maatfchappye der Weetenfchap^

• pen , opgericht binnen deeze Stad Haarlem , in derzei-

, ver j^aarljkjche droote f^ergaderinge , beflociten het

, volgende aan het Algemeen medetedeelen

:

, I. Met opzicht tot de Antwoorden op haare

, Vraagèn, —-- en byzonder met betrekkinge op

, haare Vraage>

, i^. ) In den Jaare 1779* opgegeeven , om te be-

j antwoorden voorden i. January 1785. luidende aldus

:

, » Naauemaal etn zuivere Dampkring van zoo groot

, belang is voor de gezondheid der Ingezetenen , en rf#-

, zelve by h,:t [taande ofte te langzaam afloopende Wa-
, ter in de Rivier , f die dagelyks in den omtrek van

, Batavia met veele diiiteride ponden Fuiligheeden aangS'

, vuld wordt ) onmogelyk kan verkreegen worden ; .

, fVelk is het beste Middel ^ oin eene fterkere fchuuring

y en afvoering deezer vuils (loffen te verktygen en te on*

, derbouden , en aan Batavia een zurverer en gezonder

^ lucht te bezorgen ? Is geoordeeld , dat dezelve zoo

, onvoldoende is beantwoord , dat men den Schryver daar

^ van de Preemie niet heeft kunnen toekennen, maar word

, dezelve Vraag op nieuw voorgefteld , om te beantwoor-

, den vóór primo November 1789.

, B. ) De
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, B.) De Vraag: Hoe verre hm men thans de

hJaruuriyh Hintor ie de! Dampkrings lian ens Fader^

tand , uit ds Meteofólógifehe Waarneemingcn , op

Zwaanenburg genomen , vergekikên met die van dn*

,
dtre plaaijcn , opmaaken 1 — Men bedoelt byzon-*

zonderlyk , dar men hier uit aantoone : i. Welken de

doorgaande , of meest gewoone gevolgen van het We-
der zyn , die men naa het vermeerderen of verminderen

,
van de zwaarte of dichtheid van den Dimpkring , dac

is , naa het ryzen of daalen van den Barometer , als

,
mede na de veranderingen van Warmte en Koude , en

,
van de kraciK en ftreek der Winden , op verfchillende

> tyden van het Jaar en Plaatfen , waaineemc ? 2. Of de

,
verandering van Wind en Weder hier te Lande ook fora*

>
tyds eenen zekeren Ipop houde ? 3. Welken, invloed

> éic verfchillende ftand der Maane op dezelven hebbe ?

> 4. Of 'er aan de verfchillende (landen der Planeeten ook

> eenige invloed op den Dampkring zy toe te fchryven ?

, 5. Welke overeenftemming 'er is tusTchen de verfchil*

, lende afwykingen van de Gompasnaalden en de Weefs*

, veranderingen ? 6. Welke Regelen 'er uit dee^e Waar*

^ neemingen kunnen worden afgeleid , volgens welken

, men , in fommige gevallen , eene aanftaande verande-

, ring van Wind en Weder met waarfchynlykheid kan

, vooruit zien ? •'—
- Men zag hier ook gaarne byge-

, voegd : of 'er , behalven deezen , ook eenige andere

^ Voortekenen voor aanftaande Weersveranderingen in ons

, Vaderland waargenomen worden? zo ja: welken?

, In het Jaar 1778. voorgefteld , om te beantwoorden

, vóór primo January 1781. . Is beflooten in de

, Vergaderinge van 178 1. de gemelde Vraag nog eens op
, te geeven , om ze te beantwoorden vóór primo January

, 1785. onder aanbod van eene dubbelde Goude Medailk

, aan den Schryver , die ze volledig beancwoordc.

#
5 ^ Hier
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, Hier op is wel geantwoord , doch onmUoendé, zoo
dat men niet heeft kunnen den Eerprys uitdeelen. •

Dan , overmits deeze Vraag in het |aar 1778. voor de.

eerlle reize , en in het Jaar j78i. voor de tweedemaal

is vonrg;efteld ^ en tothiertoe gééne voldoende Antwoor-
den daarop zyn ingeleverd , ' en de Maarfchappy

toch gaarne zou zien , dat dezelve eens wél beantwoord,

wierd ;
—— zoo is beflooten , om de beantwoording,

van deeze Vraag open te (lellen zonder bepaalmge van.

tyd , zoo en in diervoege , dat het den geeneii , die.

goedvindt om dezelve te beantwoorden , ter^ allen tyde

zal vryllaan , om aan den Secretarie van deeze Maat-.

fchappye te zenden zyn Antwoord , en dat dan daar*

over op de eerst daaraan volgende Groote Vergaderinge

zal worden hefliit , indien hetzelve Antwoord vóór den„

I. November, en dus tydig genoeg, om behoorelylc

geëxamineerd te worden ^ zal zyn ingekoomen , en in-

geval het voor voldoende gekeurd word , ais dan aan.

hem de uitgeloofde dubbelde Goude Medaille zal wor-.

den uitgeleverd ; r maar , onverhoopt , niet vol-

doende., zal het wederom insgelyks vryllaan aan wie

zulks verkiest, om na voornoemden Prys te dingen,,

tot zoo lang , dat dezelve behaald zy.

, C. ) De Vraag : Welken zyn de Onderwer",,

\ pen , betreffende de NatuuRlyke Historie onzes,

, Vadrrlai>3ds , waar van men met gegronde reden te,

, verwachten hebbe , dat cene verdere naafpoorin^ ten

, nutte van het Vaderland verjirekkcn zal ? In he;

, Jaar 1780. voorde eer[ie ^ en in het Jaar 1782. voor

, de tweede reize opgegeeven, om te beantwoorden vóói:

j het begin van het Jaar 1785. met byvoeginge : dat ds:

5 Maatjehappy niet enkel verlangt een lyst van Onder-:

, werpen , dewelken met vrucht zouien kunnen naage-

, fpoord worden ; maar tevens eene aanwyzing van dè
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, Redenen y waarom men van derzeher Onderzoek zicb

, voordeel voor het Vaderland hebbe te helooven ? ~
, Is beancvvoord , maar niet zoo, dat.de Maatfchappy

^ vryheid iieefc gevonden , om daarop den Eerprys uicce-

, geeven ;
—^r maar uit byxondere overweeging van hec

, belang , dac de Maatfchappy (lek in deeze Vraag wél

, beantwoord te zien , is beflooten , dezelve op nieuws

5 ter beancwoprdinge vóór primo November 1787. voor-

, teftcikq.

, D, ) Op de Vraag , opgegeeven den 21. Mey
, 1782 luidende: Schoon men thans in de Lucht'*

, kennis zeer verre gevorderd is , heeft men echter tot

, nu t'je oirurent de verdikte Lucht Jlecbts weinige Froe-

, ven genomen* fVaarfeh^nlyk is dit aan de onvolmaakt'

, heid van den daar toe noodigen toeftel toetejchryven ^
, waarom de Maatfchappy thans vraagt : i. Op te

, geeven den besten toeftel , om op de gemaklykfte en

, zekerde wy^e proefneeraingen omtrent de verdikte lucht

, te kunnen in 'c werk ftellen. a. Met den besten toeftel

9 de werking der verdikte Lucht , in verfchillende geval-

, len , naa te gaan ; en inzonderheid het Dierlyke leven ,

, den groei der Planten , en het branden in lucht van

, veifchiilende digtheid te beproeven. En 3. aantewy-

, zen , weike gevolgen of nieuwe leeringen hieruit kun-

, nen afgeleid worden ? • Is géén Antwoord inga*

, koomen , en word daarom deeze Vraag wederom voor-

, gefteld , om te beantwoorden vóór primo November

, 1787-

, JS. ) En , offchoon met het begin van 't Jaar 1783
, den tyd was verftreeken , dewelke gefteld was tot hec

, beantwoorden der voormaals door de Maatfchappye op-

, gegeevene Vraage , nopens het vcrklaaren der Onge^

^ hkheeden der SatclUten van Jupiter , enz. ; en die

, Vraag
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, Vraag niet verder was opgegeeven , om dat men aan

, de behoorlyke beantwoordinge daarvan om redenen be*

9 gon te wanhoopen , heeft zy gaarne willen aanneemea

9 zeker /intwoord , op dezelve Vraag haar toegezonden »

, onder de Zinfpreuke : Extretnos qneevis cncumrotat

» o bes, Halley Dan zy oordeek , dat de Schry-

> ver dier Verhandeling weinig of niets gevoegd heeft by

9 het geene reeds te vooren door de beroemde Heertn

9 Baillv, de la Grange en Frisi omtrent die

9 Onderwerp gedaan was , en dat hy aan het voor-

> naame ODgmerk der Vraag, om namentlyk de Theorie

5 aan de fi'aarrteemiftgen te toetfen, en daardoor de ge-

9 grondheid zyner 7 heorie^hoven die der gemelde Hee-

9 ren aau te toonen , in het geheel niet voldaan heeft

:

5 Zy heeft derhalven die Verhandeling de dubbelde Me*
9 datlle niet waardig kunnen oördeelen , maar beflooten^

, uit aanmeikinge der andere wezenlyke verdienden van

, dat S lik , den Schryver van het zelve met de enkele

, Medaille te vereeren , onder herhaalde en op nieuws

9 gedaane aanbieding van den dubbelen Eerp^ys , zoo hy
j door het veranderen zyner Verhandeling aan het verlaa^^

5 geiider Maatfchappye zal hebben voldaan.

; De Maatfchappy verlangt niet zoo zeer , dat de

, Schryver zich bezig houde met de enkele Theorie , utc

, de ^et der aantrekkin^s -kracht afgeleid , maar veel

, meer en wel voomamentlyk , dat hy de Theorie op de
9 ÏVaarneemingen toepasfe en met dezelven Vergelyke ,

9 op dat men , door de meerdere of mindere overeen-

, komst met de Waarneemingen over den graad van juist-

, beid , zoo wel van zyne als van andere Theorien , zou-

, de kunnen oördeelen. Het voornaame oogmerk
9 der Maatfchappye is , om , langs dien weg , van de

, Beweegingen der Satelliten van Jupiter zulke Tafels

9 té verkrygen , welken naauvvkeuriger zyn , dan de toe

9 hier
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, bier toe bekende , *c zy dan dat die Tafels volgens de

, enkele Theorie wierden zamengefteld , of wel , zoo

, deeze alleen onvoldoende bevonden wierd , met behulp

, van Empirifcbe M^uatien uit de Waarneemingen afge-

^ leid. En dewyl de Waarneemingen van den derden ea

, merden Trawant onnaauwkeuriger en zeldzaamer zyn ,

, dan die der twee overigen , zal de Maatfchappy zich

, vergenoegen , wanneer het geene zy verlangt , voorna-

, mentlyk maar omtrent den eer/ten en tweeden Trawant,

, wier waarneeming wel den grootften invloed heeft op
, ^ Zeevaart en Jardrykskunde , door den Scbryver

, word volbragt. -r-r- Zy noodigt den kundigen Schry-

, ver hiertoe uit , en het zal haar aangenaam zyn, Hem,
5 onder gemelde voorwaarden, met de dubbelde Medaille

9 te kunnen bekroonen.

, F. ) Eindelyk het zelfde gebeurd zynde met een

, Antwoord op de Vraag van de Droogmaakeryen in ons

, Vaderland , waar van de Termyn van antwoord reeds

, met primo Jan. 1780. was geëxpireerd, heeft de JVIant-

, fchappy aangenomen en beoordeeld een Antwoord , on-

, der de Zinfpreuke : Tot heil van 't Vaderland ; —
, maar Zy heeft den inhoud daar van zoodanig gevon-

, den , dat Zy niet heeft kunnen befluicen om het zelve

,
goedtekeuren , en dus het zelve met den Eerprys niet

, bekroond.

, ! I. De Vraagen , door deeze Vergaderinge vasrge-

9 (leid , zyn deeze Twee

:

, ö. ) •• Om te beantwoorden vóur primo November
> T787. de Vraag: „ Kan ir»en uit de Gcfchie-

5, denislen aantoonen , dat de Gemeenebesten , wanneer
5, zy den hoogrten trap van welftand naar de gefteldheid

T> der menfchiyke iVlaatfciiappyen van die tyden , in wel-

„ ken
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'ken zy bloeiden , bereikt hadden , immers fcbeéhèft t

bereikt te hebbed , telkens wederom gedaald zyn '? «.
<

En zo ja ; moet deeze daaling aangemerkt worden als

een gevolg van die zelfde oorzaaken ^ welken hen heb- •

„ ben doen bloeijen ? Of zyn 'er altoos toevallige re-

„ denen bygekoomen , die dit Verval te weeg gebragt •

„ hebben ? En onderftellende het eerfte Waar te -

5, zyn , is zulks mede toepasfelyk op dé tegenwoordige -

„ meer verlichte tyden ? Zo ja , welken zyn in het al- •

„ gemeen de middelen , die de naadeelige werking van x

„ anderszints heilzaame oorzaaken beletten , en dus doen- >

„ de den bloei en welftand van een Gemeenebest duur-

„ zaam kunnen maaken ?
"

5 De Maatfchappy verwacht gééne hyzondere , maar

5 eene algemeene wysgechge be/cbouwing , toepasfelyk

, op alle Gemeenebesten van den tegenwoordigen tyd

:

, Zy verwacht derhalven , dat , by aldien derzelver ver*

, val geoordeeld wierd toegefchreeven te moeten worden

, aan dezelfde oorzaaken, die hen hebben doen bloeijen
,

'

3 de moogelykheid daarvan , zoo wel uit den aart der

, zaaken , als uit de daadlyke gebeurtenisfen zal aange-

, toond wx)rden , om vervolgens re doen blyken , door

, welken in zich zeiven uitvoerlyke middelen deeze naa-

, deelige Uitwerkingen belet of voorgekoomen kunnen

, worden.

, b» ) Uit het byzondere Fonds van wylen den Heer

, Dire^eur Nicolaas Willem Kops , om te beantwoor-

, den vóór primo November 1786.

, Daar het eene onbetwistbaare waarheid is,

. I. Dat door Fabricquen in een Land meerder Inge-

, zetenen , vooral in plaatfen tot buitenlandfche Commer-

, cie ongelegen , gebezigd worden , dan door de Com-

, mercie zelve.

, 2. Dat
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, Q. Dac men door dezelve Fabricquen tot kleeding ,

5 als anders benoodigd , in het Land te hebben , niet

,
genoodzaakt is deeze nooddruft uit andere Landen te

, hnalen , waar door men moet verarmen , zoo men

,
géén endere eigen Lands Produéten in de plaats kan

, leveren.

,3 Dat , zo men ook zoodanige Fabricquen in een

, Land had , die niet alleen dienden tot onze nooddruft ,

5 maar ook daarenboven om eenige door ons gefabriceer-

, de Goederen aan andere Natiën te kunnen verkoopen ^

, door deeze verzending buiten 's Lands , 't geld van Bui-

5 tenlanders door onze Ingezetenen zoude worden ver-

, diend , en dus in ons Land koomen ; zoo leert noch-

, tans de ondervinding , dat de gevoelens geer verfchil-

, lende zyn.

, Immers fommigen oordeelen , dat eene belasting op

, de Inlandfche Confiimtie van buicenlandfche Fabricq-

, Waaren van zeer veel nut zou.de zyn ; anderen dqiaren-

, tegen » dat zulk eene Gêne geeven zoude aan de Com-
, mercie , en aan liet oogmerk niet voldoen ; ook zege

, men, dat 'er buitenlandfche Fabricq- waaren zyn , die

, men in ons Land niet kan ontbeeren, en dus noodzaak-

, lyk dienden te blyven ingevoerd,

, Voorts zyn zy , die de f'abricquen in ons Land voor-

» ftaan , van begrip , dat het nuttig jaa noodig zou zyn
,

, fommige Fabricquen te favorifeeren en te gratificeeren ,

5 waar door zy in Haat-Gouden zyn , om hunne Waa-
, ren , even zoo goed en goedkoop , dan de Buitenland-

, fchen
, 't zy in , 't zy bujien 's Lands , 't zy beiden ,

> te kunnen leveren.

5 Zoo is de Vraag:

^ „ Heeft
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„ Hcefc (2c bloei en het verval onzer Fabricquen eet!

,;,, noodzaaklyken invJoed op den bloei en het verval yan

^, de Cogimercie en Navigatie deezer Landen ? Zo ja ,

,, in hoe verre? En hoedantgè Fabricq-waaren

^, eifcht het belang van het Algemeen , dat van buiren

j, worden ingevoerd , en hoedanigen dat binnen *sLards

5, gewerkt worden , 't zy om binnen 'sLands gebruikt

,

^, 'c pj om buiten 's Lands verzoóden te worcën ? En
5, welken zyn de beste en ^itvoerelyke Middelen , om
yt door zooda-nige Fabricqycn 4e Welvaart onzer Rcpu-

^, blicq te bevorderen?"

, 1 1 i. De Vraagen , voormaals door êeeze Maat;-

, fchappye opgegeeven , waarop het haar insgelyks zal

, aangenaam «yn Antwoorden te bekoomen , ^yn de in

9 1784. voorgeflelden

:

, A. ) Reiken zyn de waarlyk onderfcheidene foof'

, ten der Luchtgelykende Vloeistoffen , aan wel-

, ken men de Naamen.van vaste Lucht , gedephlogis^

, teerde Lucbt , ontvlambaare Lucht 9 Salpeter - lucht ^

, zuure Lucht ^ Loog -lucht, en anderen gegeeven heeft;

, en waarin zyn dezelven van elkander en van de Lucht

, des Dampkrings onderfcheiden ? 2. Heeft elk deezer

, foorten van veerkrachtige VloeiftofFen zoo veel met de

5 Lucht van den Dampkring gemeen , dat zy voor eene

, foort van Lucht verdient gehouden te worden ? 3. Hoe
, verre kan uit de Proeven en Waarneemingen omtrent de

,
genoemde Luchten , de aart der Lucht van den Damp^

, kring worden opgemaakt? —*— in het Jaar 1780.

, opgegeeven voor de eerfte , en in het Jaar 1782. voor

, de tweede reize , om te beantwoorden vóór het begin^

, van het Jaar 1784. De Maatfchappy heeft toen

, onder anderen Twee fraaije Verhandelingen ter beant-

, woordinge van dezelve ontfangen , waarvan de eene toe

• Zin*»
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^ Zinfpreuk had : Quam Pulcrum e/l , in principiis £?

, origine rerum defixijje oculo^ Éf nnbile mevüi acumen ;

^ pèrvolat hnc Japiens, Anii Lucketiüs. En de andere t

^ Prmcipibus placutjfe viris non ultima laus ejl,

, Beide déëze Verbandelingen is de Maatfchappy gcJ-

« negen te bekroonen i dan niectegenftaande Zy de ver*

, dienden van deeze Verhandelingen dus erkennen wil ,

, \s hec haar echter voorgekoomen , dat derzelver Schry-

, vers deeze hunne Stukken noch zeer aanmerklyk zou-

, den kunnen voltooijen , i.) door meer te letten op het

j geen door de Heeren Senebier , Lavoisier , en ande-

y ren , betreklyk dit Onderwerp , is in hec licht gegee-

) ven : t, ) door zich meer op hec vinden van beflisfendc

, Proeven en rechtltreeklche bewyzen , ter ftaavinge van

, hunne gevoelens, toeteleggen : 3.) door hec beweeze-

, ne van het onzekere beter te onderfcheiden.

, Waarom dan de Maatfchappy heeft goedgevondeb ^

) deeze Vraag wederom voorteftellen , om beantwoord

5 re wofckn voor primo November 1785. Zy verzoekt

, den Schryveren in de verbetering van deeze hunne Ver*

, handelingen, zoo veel doenlyk, de kortheid te betrach-

j ten * en belooft eenen dubbelden Gouden Eerprys aan

^ den geenen van hen , die het best aan de gemelde ver-

, eifchten zal voldaan hebben.

, B. ) Om te beantwoorden mede vóór primo No-

5 vember 17^)5 :

„ Naadien de Ondervinding geleerd heeft , dat de

5, Borst- WATERzuGT in eenen gevorderden [iaat ^ doof

>, alle bekertde Middelen ongeneeslyk is ; welken zyn de

^/ oorzaaken van die Ziekte , en welken zyn de zekere

,, Tekenen^ , waar door dezelve in haar aliereerfte begin

XXIL Deel *^ „ kaa
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,, kan onderkend, en van alle andere'Borst- ziekten ten

„ duidelykfte kan onderfcheiJen worden ? VVei-

,, ken zyn de Middelen , die deeze Ziekte kunnen

„ voorkoomen ? dezelve in haar eei (Ie begin geneezen ?

„ en, ineenen verre gevorderden ftaac kunnen verzag-
^1^ il 1»

ten ?

, C.) De Vraag, in het Jaar 1780. voorgefteld >

, om te beantwoorden vóór primo January 17S6 :

, Vermits men , uit gebrek van eene goede inrichting ter

, opvoedinge van de Jeugd te Batavia
, genoodzaakt is

) zyne Kinderen na het Vaderland ter opvoedinge te zen.-

., den , of , zoo men hen aldaar houd , zy alsdan door-

, gaans eene goede Opvoeding misfen ; zoo vraagt de

, Maatfchappy :

, fVelke is de beste inrichting , om aan de Jeugd te

, Batavia eene Opvoeding te geeven , die meest gejcbikt

t is om hun Ferfiand te befchaaven^ hen in nuttige Kun*-

, flen en Weetenfchappen bedreeven te maaken , en bun

y goede Zedelyke gevoelens in te boezemen ?

' -^ y D.) Om te beantwoorden vóór primo January

, 1786. de Vraag, opgegeeven den 21. Mey 1783.

„ In hoe verre kan de Iheorie van Dr. Crawford ,

„ omtrent het Fuur en [Varmte ^ door Proefneemingen

„ bevestigd of wederlegd worden (*J? En zo deeze

„ Theorie door de ondervindinge geheel of gedeeltelyk

"ge-

( ) Zie Experments and ohfervations on animal boat and the in"

flammation ofcombujlible hodies ty A. C R a w f o r d , Lond 1 779*
-— Effaijur la nouvelle Theorie du Feu Elementaire, par

J.
H. de

Magellan , London 1780. ^n Examination of Dr. Cra\\«

FORDS Tbeory by WiLLiAM Morgan, LoHdou 1781.
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5.,
geflaafd wordt ,' welk een lichc geefc dezelve in de

„ Vuurkunde ?
"

, De Maatfchappy eiTcht eene zeer duiielyke befcKry-

'

vinii; der Proefneeming(.'n , waardoor men dc«."e Theorie

(laaft ofte wederlegt; en zo njen tor dezclven VVcrktui*

gen van eene buiccngevvoone naauwkeurigheidi^ebrüikr,

verlangc de iVJaatfchappy eene opgaave , hoe loorrge-

iyke Werktuigen te verkrygen , ten einde zv ^ zulks^

g().idvindehdé > zoodanige Proefneemingen zoude kuii-

neö herhaalèn.

, E ) Uit hQt Fonds van wyjen den Heere Nico-^

, L\AS Wij.uemKóps , de Vraag in 1783. voorgefteld /

i om te beantwoorden vóór pdmo January 1780: •_

I Terwyl de Condenfateür , door d^n lieer Volta on-

, langs uitgeda^t (f)^ gelegenheid geeft , om eene /.eer

> geringe Eleélrike kracht van den Dampkring te ontdek-

9 ken , en men dus nu met behulp van dit VVetk uig de

5 Eleélriciteic von den 13ampkring , veel beter dan voor-

heen , zal kunden waarneeraen ; zoo vraagt dè iViaac-

, Hoe-hehmri dit fVerktuig en de overige to^fle! te

y worden ingericjxt , oin op de ^ekerjte én gema^cykjie

9 wy7,e de E.leBriciteit van den Dampkring te kunnen be»

, proeven ^ en welke is de bene Elcttrometer , die by

, deezen toefiel den graad van krdchfjan aapwyzen ;

, ten einde men tn ftaat gefield sv , ö/« by de ddgr/yk-

5 fche waarneemingen der Luchisgi fieltheid , ook tfj^rtis

> de dagelykfche veranderingen Uèr Elethikb kracht des

, Damp'

C + ^ 2ie Pbilöfoijbical TransaÜms y for the Tear 178I. Part,

I. App. pag. VII.
*

4t » n
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, Dampkrings , byzonderlyk in Nederland , te lunven

, waarneemeriy en dus de Natuurlyke Historie des Damp'
, krings van ons Vaderland verder te volmaaken.

, F. ) Ook was in 1781. voorgefteld de Vraag, om
, te beantwoorden vóór 1783 : Kan men de Snel-'

y beid der firoomende Wateren op allerleije Diepten , en

, dus ook de middelbaare Snelheid in iedere Doorjnede ,

, door eenigen TbeoretiTchen regel , die door de onder'

, vinding bevestigd is , bepaalen ? of is zulks aVecn

, mogelyk door middel van daadiyke Proeven ? En^

, welk is in dat geval bet Werktuig , het geen aan de

, min[ie gebreeken onderhevig , en door voldoende Proef-

, neemingen gewettigd^ in alle gevallen tot het vinden*

, der verfchtUende Snelheeden gebruikt kan worden ? ---n

, Welke Vraag als toen niet voldoende beantwoord zyn-t

, de , is beflooten dezelve op nieuw? voorteftellen , omr

5 te beantwoorden vóór het begin van het Jaar 1786.

. , G.) In het Jaar 1784. opgegeeven om te beant-

, woorden vóór primo November 1786. üit het Fond^

, van wylen den Heere N. W. Kops :

,» Hoe verre kan men uit de onlangs in 't licht gegee-

5, vene Proefneemingen van den Heere Slnebier { *)

^y en anderen , door nieuwe beflisfende Proeven bewy-^'

„ zen , in welke omftandigheeden de Planten in haarert

^ nacuurlyken ftaat lucht uit den Dampkring inneemen

;

,^ van welken aart dat gedeelte der Dampkringslucht zy 5

^ het geen de Planten inneemen ; hoe d^iQZQ inneeming

C
* ) Memoires Phyfico Chymiques £? recherche fur V Inflmnce de

la Lumierc julaire
y

/-^r j£AN S ENüBlER.; Gelieve 1782 &
1783. 4 tome5. -^
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j, of opflorping der lucht gefcbiede ; welke verandering

„ deeze luchc in de Planten ondergas ; in welke omftan-

5, Handigheden en op welke wyze de Planten dezelve we-

yy der uitgeeven ; en ten welken nutte deeze in - en uit-

y, ademiog voor de Planten diene ?
"

, IT.) De Vraag, opgegeeven in 1781. om tebe»

, antwoorden vóór het begin van 1787 :

, IVelhn zyn de beste en vaardigfte Middelen , om

, het gebruik der Nederduitfche Spraak onder de Mala-

, jers , Javaanen , Cingaleezen en Mulabaaren intevoe-

, ren , en meer en meer algemeen gebruikelyk te maaken

, N'idemaai hei ovtegenzeggelyk is , dat het gebruik der

, fpraak eener Natie , de andere , die ze aanleeit^ mui,r

, ann haar verbind , haar meer genegenheid en yver voor

, die Natte inboezem»^ ; ze gejchikttr maakt , zo het een

9 ng onbcjcbaafde Natie is » tot betere begrippen van

, Godsdienst , Zedekunde , Natuurkundige Naafpeurin"

, gen , om hefchaafdbeid van bet ver/land te ontvangen ,

, en dus bruikbaarder tot de Zeevaart^ fVapenneffening

^

, en veele andere nuttige en modzaakelyke Kunften en

, Handwerken te worden '^

, T. ) De Vraag, voorgêfteld den üi. Mey 1782.

,

, ora te beantwoorden vóór primo January 178^ :

, Door welke Theoretifche , en door de ondervinding

, bevestigde l^oorfcbriften , kan men de gezondheid zul-

, ker Menjchen behouden , die uit dit gantjch verjcbil*

, lend Climaat , en by een zoo weinig overeenkomftige

, noodzaaklyke levenswyze met hunnen eertyds gewonnen

, in Oosc- Indien aankoomen '? fVeiks zekere Algemec'

ne Regels kan men daaromtrent geeven , en welke by-
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, znndcrpyi , riaar den verfcheeleiiden uiterlyhn (iaat zuh

, ket Merjjchen *?

, K ) De Vrang : Wat moH men denJten van de

l'c.j) w>'2c üpkumminge , weUe veele , zoo Oude als

hf'iendaufriche H'jsgeeren hihben geftcicf plaats te heb-

ben tusfchen de t^'atuur/yh Wee^ens , en tot u^elk eene

.ektrheid kunnen w\ gtraahn omtrent het daadlyke be*

, jlaa'^t van dh (jpklimm'in^e , en van de orde , dewelke

f ae' Natuur daarin voli>t '1 In het Jaar 1781.

, voo^ de eer(te reize opgegeeven , om te beantwoorden

, vóór den i january «78^ en toen niet voldoen-

, de beantwoord zynde , \s op den 21. iVley 17H3. voor

, de tweeda rei /e voor^efteld , om te beantwoorden vóór

den I. anuary 1789. met byvoeginge , dat de IVlaat-

(chappy op deeze Vr-iaj^e gééne Over natuurkundige

X'erhandtlingen veilangt , rhaar Antwoorden , uit de

Natuutlyke Hts toiie omkend , alleen in aanmerking

zal neemen.

»

9

9

9 ^

, L ) De Vraag , in 1784. voorgeddd , om te

, beantwoorden vóór primo November i?^^ :

, f^^elke fr de tegenwoordige Genees -en HeeJwyze der

5 OOSI INDISCHE VoLKtN, Ook der C HlfJ E E ZE^ ,

, en weJken zyn de Natuuriyke /'oortbrengzels , die T^y

^ daartoe bezigen ?

VoorES
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<> ^ j

m Voorts zyn de Voorwaafden , even

ilJs naar gewoonte ^ en by voorige Pro-

grammata dikmaals genoeg vermeld ;

weshalven korthcids- halven daartoe^
die het mogt aangaan. 5 word gewee-

zen ; raet byvoeging van het geen in

het Voorhericht voor het Een en-twin-

tigfte Deel deezer Verhandelingen , bl.

XX en XXI. gevonden word , ten aanzien

van Heeren Leden deezer Maatfchap-

pye 5 dewelkcn mogten goedvinden om
op eene van haare voorgeftclde Vraagen

te antwoorden. ..^a.^

God en het I^^adeïand te dienen
,

' blyft de onveranderlyke Grondwet dee-

zer Maatfchappye ^ en ^ zoo lang dit

4
^ - - haar

fe



X£iv VOORBERICHT-

haar doel is en zyn zal , vertrouwt Zy

,

dat de Godlyke Goedheid , en de braaf-

heid van haare welmeenende Landge-

nootcn haar niet zullen begeeven.

Uit naam der Maatfchappye ,

C. C H. VANDER Ahf

Secretaris.

Haarlem ,

den 6. December i78j*'-/ ü-

\

NAAM.
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N A A M L Y S T

DER TEGENWOORDIGB

DIRECTEUREN
V & N D E

JiOLLANDSCHE MA/STSCBJPPTE
DER

fFEETENSCHAPPEN,
GESCHIKT MAAR DE ORDE DES TYDS.

MR. ANTONIS SLICHER, Raad in de Frosd^

Jchap en Burgemeester der Jtad Haarlem , enz,

enz. den ai. Mey 1752.

Mr. JAN THEODORUS KOEK, Raad in de

Froe^f:hap en Burgemeester derzeher fiad Haarlem ,

den ai. Mey 175a.

4»
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ZYNE DCORLUCHTTGE HOOGHEiD

'W ÏX L ËM,
PRINS v.v>} 0^>N3E t^N NASSTi^U , *sLANDS

ERFStADtiüUüER , enz. enz. cnz.

Aan wïen door de Heeren Directeuren de Tyrel van

PR O T EC T O a deezer Maatfchappye is

opgedraagen , den 31. July 1754.
'

Mr JAN FREDRIK PARVE , Raad in de.Froed-

jchap en Burgemeester der fiad Haarlem , Rentmees^

ter van Rh'snland , enz. enz.' èén 15. July 1755.

A N T O N f K

Ü

I TS , Raal in de Froed/chp; en.

burgemeester der jtad Haarlem , enz. enz» den i.

February 1757.

' ' ZVNE^ DOO'RLUCHTï'ÓE^ TIOOGHElD ' '

*

CAREl^ , Prins van Nasjayk-Weilburg , enz. enz, enz,

den 22. Mey 1758.

O T TO F R E D E R ï K , GracrQe^van Lynd^ri , Nee-

re van Nederhemert en de f^oorst , Jinptman van de

Üverbetuwe^ enz. enz. den 5. February 17Ö5.

ADOLPH JAN HESHUYSËN , Raad in if
f^roedjchap ^ en Burgemeesur der, Jtad Hqarjem y

den 5. February 1765. ,5:^ti voL'1 ..a nsb .-...

JEAN GYSBERTO DECKER^ Schepen en Raad der

fiad Haarlem , den ai. Mey 1766^

Mr.



IWr- ABRAHAM CALKOlilN , Heer van Kortenhoef^

nnz* enz. den 21. Mey 1772.

Mr. JAN VAN LOON, Oud - Secretaris der Jlad

J.jifterdam , enz. enz. den 21. Mey 1772.

Mr. RÜTGERUS PALUDANUS , Burgemeester en

Raad in de l^roedjchap der (iad Alkmaar , enz» enz*

den 21. Mey 1772.

Mr. CORNELIS van LENNEP , Schepen en Raad ,

enz. enz. te /Jmflerdain , den 21, Mey 1772,

Mr. PIETER van BLEISWYK , Raadper.fi marU en

. Groot- Zegelbcwaarder van HoUatid en West -vries*

land , Curator van 'sLands HjOgc Schoo'e te Leydeny

enz. enz. in 's Hage , den 24. Mty i/J^J.

Mr. ZACIIARIAS HENRIC Af EWYN , Heer van
Mynden en de beide Loosdrcchten , Schepen en Raad
der jtad Amfterdam^ enz. inz. den 24. Mey J773.

CORNELIS JACOB van der LYN, enz. enz. te

Atnjterdam y den 24, Mey 1773.

Mr. ALEXANDER HIERONYMUS ROYER,
Secretaris van Hun Edele Groot Mogenden , enz. enz.

den 2.2 Mey 1775.

Mr- N r C O L A A S FAAS , Schepen en Raad der flad
Jmfterdam , etiz. enz. den 21. Mey 1776.

Mr. JOACHIM FERDINAND de BEAUFORT,
VAN Duiven DYKS, Raad der Domeinen van Zyne
Do- rluchtige Ho gheld , Drost van Tsjeljlein , enz.

ênz. den 25. Mey 1776.

Prins
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P'rins DEVIETRIüS van GALLTTZTN , Gewee^en
Exifajrdtn. Envoyé van haare RuüeizerL MajefltiZ

èy bun Hoog Mogenaen , den 21. Mcy 1777.

Mr JOACHIVI RENDORP, Heer mn Marquctte

,

Jiu'gemeeMer der jtad Amfierdam , enz, enz. den 21;

iVley 1777.

Mr. GYSBERT ADRfAAN PATYN ,| Burgemeester

en Raad aer jtad Haarlem , den ai. Mey 1777.

Mr YSBRANDUS jOHANNES FABER van
K IE 'VI S D YK , Raad in de ^roedfchap en Hoofd-

Offi.-ter der iaatstgejnelde Stad , enz, enz. den ai.

IVI'Y 1777-

JOHANNES MATTHÏAS ROSS, Oud DireBeur van

bengaen , enz. enz. den ai. Mey 1777.

Mr. HERVIAN GERLINGS , Schepen en Raad der

ftai Haarlem , enz- enz, den af. Mey 1778.

CORNELIS PIETER Baron van LEYDEN,
f^ryheer van Warmond y Schepen en Raad der fiai

Haarlem , den ai. Mey 1778.

WILLEM ANNE LESTEVENON, Fryheervan

Hazaartswoude , Sshepen en Raad derjlad Haarlem
f.

den 21. Mey 1778.

JOAN FREDRK d'ORVILLE, Schepen en Raad der

ftad Jm/ierdam , den ai. Mey 1778.

Mr. ERNESTÜS EBELÏNG, Advocmt^ enz. enz. te

Jmfterdam , den ai. Mey 1778,

Mr.
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Mr. WILLEM EMMERY de PERPONCHEa.
DE SEDLNITZKY, Heer van tVulphaamayk ^*

geel
i
geerde Raad tn het Ee^fte Lul van hun f del"

Aiogenden , dg Heeren Staaien V Lands van Utrecht ,

den ai. Mey 1770,

GERLACH THEODORUS van der CAPELLEN ,

Hter van Schmausvc\ befchreeven in het Lid van dt'[

, Heeren Edelen en.RidderJcbappen *s Lands van Utrecht

y

den 21. IVley 1778.

GERARD AARNOÜD TAATS van AMERONGEN^
Heer van Schalkwjk , befchreeven in het Lid van de

heeren Edelen en RidderJchappen 'i Lands van Utrecht^

den 21. Mey 177B.

FREDRIK CHRISTIAAN REYNHARD, Baron vah^

Reede en j^grim , Graave van Aiblone ^ Fryheer van

t^iJmerongen , enz, enz* den 21. Mey 1779.

W^, C. VANDER HOOP» Gysbertsz. SchepcK enz.enZé
der ftad ^mfterdam , den 21. Mey 1779-

WILLEM ARNOLD ALTING , Gouverneur Gene4.

raal van Nederlandjch Indien , enz» enz* te Batavia >

den 21. Mey 1779.

JpHANNES JACOBÜS CR AAN, Raad Extraor-

<y«<?fr van Nederland/ch Indien , enz. enz. te Bata*
via , den 21. Mey 1779.

ALBERT VERRYST, Medi<;. Doei. Schepen en Raad
der ftad Gouda , enz. enz. den 22. Mey '780^.^ .

Mr F. H. VAT^ BERGK , Admcaat voor den Edelen
Bove van Gelderland , enz, enz. te Arnhem , den
22. Mey 1780,

•ila Mr.

I
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Mr. JAN CARÊL GODIN, enz. enz. ie Utrecht^

'den lil. iVley 1781.

Mr. FREDRIK WILLEM BOERS, Advocaat van de

E. E, Oostindïjche Compagnie deezer Landen , enz. enz,

te Amjicrdam^ den 21. iÖey,i782.

Mr. JAN TEDING van BERKHOUT, Sche'-

pen en Raad der flad haarlem^ enz* enz. den 2*J*

Mey 1783.
-

.

. • :^

Mr- PI^:TER LEONARD van de KASTEELE,'^^
Penfijnaris der gemelde Stad ^ enz. enz. den öi.

Mey 1783.

JACOB HOOFMAN , Koopman binnen de Stc\i,.

Haarlem^ den 21. Mey 1783. ' ^

Mr. JOHAN BARON MEERMAN, Vryheer van

Dalem , bewindhebber der Oost- Indifche Cumpagniff

ter Kamer Jmfterdam^ enz, enz, m *s Hage^ den 2,u

Mey i7J>3.

Mr. JOHAN PIETER van Dr.r HAAR, Secretaris'

V der jteie 's Hage , den 21. Mey 1783.

Mr. CORNELI^ ASCAMUS van SYPESTEYN,
Heer van Moermom en Rene^Je ^ en in Noordwelle ,.

Schepen en Raad der ftad Haatlem , enz. enz, den

21. Mey 1784. 'kW ^^^^ -«^ n^ö , »uf

ADRIAAN MOENS , Dhedteur Generaal van Nedef^

luncijch Indien i den 21. Mey 1784.
Ti-V.

Mc. JAN GERARD WICHERS, Gouverneur van

*"Surinamen , den 21. Mey 1784.

.'iï/i Uu

y
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Mr. H. VAN ALPHEN, Procureur Generaal van de

Provintie Utrecht^ den 21. Mey 17S4

•I

Mr. W. VAN HOÓGENDORP ,' Raad en Schepen der

ftad Rotterdam , enz, enz den 23. Mejhi^^j,

JOHAN GERARD van ANGELBEEK , Raad Ex*
traortin, van Neaerïandfch Indien , enz» enz. op Cey*

kn , den 23. Mey 1785.

(? vï i.:.IL ^^ v^il kU- ,. ^ü
é

a ,A>/ > M ^ 1

NAAM-
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N A A M L Y S T
VAN D fi

T£GÊN WOORDIGE

L E D E N,
NAAR ORDE VAN HET INKOMEN.

C,
C. H. VANDER Aa , Leeraar der Gemeente , toe^

gedaan de Onveranderde At^gsburgfcbe Confesfie ,

kinnen deeze ftad Haarlem , Secretaris deezer Maat"
fcbappye , den 21. IVfisy if^2.

Mr. A. WEIS , Profesfor^te Leyden y den 22. Au*
gustus J752.

JOANNES NICOL. SEBASTIANÜS ALLAMAND,
Profesjor te Leyden , den 10. January 1753.

JAN SNELLEN, te Rotterdam , den 10. January 1

^753-

JOAN GEORGE HOLTZHEY , Oud Mmt-Mees^
ter van de Provinciale Munt te Utrecht , enz* enz.

te Jmfterdam , den 10. January 1753.

-MAAR ^^*
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llr P. LYO^NET jMvocaat in*sHage^ demo*
January 1.53.

Mr. ]aN FRANCOIS DRYFHOUT, Jdmcaat in

'sHage , den 15. July 1755.

LAURENS PRAALDER , Mathematicus te ütrtcht ,

den 15. July 1755.

HERMANNÜS VENEMA , Profesfor te Franeker ,

den 22. Mey 1758.

NICOLAUS YPEY, Profesfor te Franeker , den

22. Mey 1758.

DAVID RUHNKENIÜS , Profesfor te Leyden , den

S2. Mey 1758.

Mr. NICOLAAS BONDT, Mvocaat te Amjlerdam^

den 22. Mey 1758.

DIRK KLINKENBERG , Ordinarif Klerk ter Secre-

tarye van Holland , den ï2. Mey 1758.

JOHANNES CASTILLON, Profesfor in de Mathefis^

enz, enz. te Bcrlin , den 2ié Mey 1760.

PETRUS CAIV1PER , J^ L M, Philofopb. ê? Medi-

cina Do^or £sf Profesfor , R, S. Lonii. Soc. i^c, i^c.

den 21. Mey 1760.

C A. KLOEKHOF, Med.Dodtor en Burgemeester der

fiad Kuilenburg , enz- enz. den 21. Mey 1760.

SALOMON DE MONCHY, Med.üodtor en Profesfor

te Rotterdam , den 21. Mey 1760*

G. TEN HAAFF, Heelmeester te Rotterdam ^ ert Steen*

fnyder te Delft , den ai. Mey 1760.

TUIL Deel * * * MAR«
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MARTINÜS VITRINGA, Predikant te Arnhem^
den ai. Mey 1761.

JACOBUS HOVIÜS, Medicina Doêlor te Amflerdam f

den 21. Mey 1761.

JOHANNES FREDERICÜS HENNERT, Prefesfor

te Utrecht , den 21. Mey 1761.

GERARDUS FRIDERÏCÜS MULLER , Hiftorio-

grapbus Rusjicus , beadem. Imper* Scienti Petrop,

(§c. ^c. den 21. Mey 176a.

EWALDUS HOLLEBEEK, Profes/ar ie Leyden ,

den 24. Mey 1763.

HERMAN DE GORTER , MedicitKB Da^or te Am-
jlerdam , den 24. Mey 1763. ^

LAMBERTÜS BIKKER , Medicina Do^or te Rot-

terdam', den 24, Mey 1763,

JOHANNES PETSCH, te rs/elfleyn, den ±4.

Mey 1763.

JACOB VANOER HAAR , Heel- en Hand- Arts %an

de Stad en het Hospitaal der hoofdftad ^s Hertogen-^

bo/cb y den 24. Mey 1763.

GEORG VAN STENGEL , Geheime Staats- Raad en

Kabinet - Secretaris van Zyne Keurvorstl. Doorl. vaiL

de Paltz , enz. enz, den 21. Mey 1764.

JOHAN DAVID MICHa'ÈLIS, Philof. Profesjor,

Ordinarius op de Hvoge Schoole te Cöttingen , enz»

enz, den 21, Mey 1764.

JOHANNES OOSTERDYK SCHACHT , Medicina

Doclor en Profesjor op de Academie te Utrecht , den

21. Mey 1764.
M.
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M. MESSIER, Allronome ^ attaché au dep6t dés Plant

de la Marine de France , den 21. Mey 1764.

J. J.
BLASSIERE ; Pbihfopb. Doöior , Mathematicus

in "sHage , den ai. JVley 1764.

CHARLES BONNET , Lid van den Raad van

Geneve , en van verfcbeide geleerde Genooifchappen
,

den 5. February 1765.

GEORGÏUS COOPMANS, Medicina Do^or te Fra-

neker , den 5. February 1765.

M DE LA LANDE y Lid van verfcheide geleerde Genoet"

fchappen , enz. enz. te Parys , den 3. Dec. 1765.

Mr PETRt^S BONDAM , J, U. D. £ƒ Profesfor te

Utrecht ^ den 3. December 1765.

WENCESLAUS JOHaN GUSTAV KARSTEN,
Pt ofe'^j'jr tn de Phihfuphie en Mathtjis , te Balie ,

den 21'. Mey 1767.

JACQUES DE STEHLÏN , Perpetuel Secretaris van
de Keizerlyke /Academie der IVcetenfchappen , te Pe^
tersburg , den 21, Mey 1767.

MARTINUS SLABBER , Bailluw en Secretaris van
Baarland en Bakendorp , Secretaris van Oudelande ,

Lid van de Zeeiiwfche en Keurvorfiel. Sax fchc Bhyfi^

caafche Maatfcbappyen ^ den-ii Mey 1707.

CORNELIS ploos van AiMSTEL, JacobCoune-
iisz. , Directeur van de ylcaiemie aer Tekenkomt der

Jtad Jmfterdam^ 'enz. enz. dtn 24. Mey 1768.

DIONYSIUS van de WYNPERSSE, ^. L M. Pro^

fesjor in de Pbilof. Jflron. en Mathefis , op de Hooge

Sibüole te Leydcn , den 22. Mey 176^.
*** a JEAN



JEAN HENRY van SWINDEN , Philofoph. Doêior

en Profósfor , enz» enz. op het lllujire Athentsum te

Amjlerdam , dea 22. Mey 1769.

JOHANNES FLORENT. MARTINET, A L. m/
mhilofoph. Dodtor , en Bedienaar des H> Euangeliums

te Zuiphen , den 22* Mey 1769.

CHRISTIAAN BRUNINGS , Infpedteur Generaal der

Rivieren van Holland en PVest - Vriesland , en Op"
ziener van V Gemeenen - Lands tVerken van Rbyn^
land , enz. cnz. op het huis Zwaanenburg ^ den 22.

Mey 1709. :

JOHANNES FRANCISCUS CLEMENS MORAND,
Ridder , DoStor en ProfeJJ. in de Medicynen , enz. enz.

te Parys^ den 21. Mey 1770.

A. BRÜGMANS, Philofoph. S Mathef. Profeslor

Órdinar. ^ op de Jcademie te Groningen y den èi«

Mey 1770.

ALLARDUS KULSHOFF , A L. M. Ê? Philofoph.

Dodtor , Leeraar der Doopsgezinden ie Jmfierdam ,

den 21. Mey 1770.

AARNOUD VOSMAER , DifeStewr van het Kabinet

van Zyne Doorluchtige Hoogh. den Heere Prince van

Oranje , enz, enz. den 21. Mey 1770.

MATTMIAS VAN GEUNS , Med. Dodior en Pro/esfor

te Harderwyk , den 21. Mey 1770.

BOUDEWYN TIEBOEL, Jpothccar te Groningen

y

den 21. Mey 177©.

DAVID
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DAVID VAN GESSCHER, Heelmeester^ enz. enz. te

Jm/ierdam , den aj. Mey 1770.

M. LE Marquis de St. SIMON, den 21. Mey 1771.

Mr. FREDERIK ADOLPH van der MARCK,
ƒ. U. D. Frofesfor te Deventer , enz, enz* den 21,

Mey 1771.

EDÜART SANDIFORT , Med. Doei. Jnat. &f Chir.

Profesjor te Leyden , den ai. Mey 1771.

ENGELBERTÜS MATTH.EUS ENGELBERTS ,

Bedienaar det Heiligen Euangeliums te Hoorn , den

21. Mey 1771.

ALEXANDER PETRUS NAHÜYS , Medic.Dodtor

en Frofesfor te Utrecht y den 21. Mey 1771.

JOH. FRED. CLOSSIÜS , Medic. DoÜor in 's Hage ^

den 21. Mey 1771.

PYBO STEENSTRA, Pbilofoph Dodtor , Ledlor in

de Wis - Zeevaart - en Sterrekunde , te Jmfterdatn ,

den 21. Mey 1771.

GEORG BRUGMANS, Med.DoBor, Burgemeester,

enz. enz. te Dockum , den 21. Mey 1772.

P. BODDAERT , Medic. Do6tpr , Oud.Raad der ftad
Vlisjingen , Lid van ver/cbeide Academiën , enz, enz.

te Utrecht, den 21* Mey 1772.

***3 1 Mr.

p



Mr. HENRTCUS JOHANNES ARNTZENIUS,
J ü Ü, i^ Profesfor te Groningen , enz. enz, den

21. JVley 1772.

Mr- GERARDUS NFCOLAUS HEERKENS,
^7. l). D. Lid van de Arcaden te Romen ^ van de Aca'

' jiemievan Cortnne ^ van yiisflngen , en Correspondent

van de /kaïemie des Belles Latres te Parys^ enz enz.

ie Groningen^ den 21. Mey 1772.

BENJAMIN CARRARD, Minilire du St. Ev.

a Orbe > Canions de Berne &f Fribourg , en Sunje ,

den 21. iVley 1772.

FRANCOIS HEMSTERHÜIS v^Cof^wM van

den Raarl van Staaien , enz. enz. in ^s hage , den

21. INJey 177a»

JOHAN GOTTLOBWILHELMr /Pr^/ffi te Diebfa

in den Opper ' Lauintts ^ Lid van verjcheide Maat*

fchuppycn , enz. enz den 21. Mey 1772, .

NICOLAÜS LAURENTIUS BüRMANNLiS , Med.

Doëtor en boian. Proftijor ^ enz. enz. te Am[lerdam^

den 24. Mey J773. i

PETER JONAS BERGIUS , Profesfor fiiftor. Natur.

éc. ^c. te Stokholm , den 24. Mey 177 ;^*

JOHAiSfN ESAIAS SILBERSCHLAG , Koninglyh

Fruisjifche Opper . Confifioriaalraad en Opper • Boim-

raad , Diredteur der Reaal - Schoole , eerjie Predik

kant , en Lid van de Koninglyke Prmsjifche Maat-

fchappye der fFeetenfebappen 'te Berlin , enz. enjs.

den 24. Mey 1773.

N. J.
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N. J.
OE NECKER , Botanicus l en Hijloriograpbui

.van Zyne Keurvorstl. Doorluchtigheid van de Paltz ,

Ordin. Lid van Hoogit - derzelver Academie te Man-
heim y enz.jnz. ^ea24. Mey 1773. ^^ ^,^

HüGO WILLIAMSON, Medic. ÜoStor; én Trofesfor

te Fhiladelpbia , enz, enz. den 24. Mey 1773.

GEORGE WILLEM STEIN , Hofmedicus van Zyne

Doorluchtigheid , den Heere Landgra ?ƒ van Hes/en*

kas/el enz. enz. te Kas/el, den 24. Mey 1773»

WOLTER FORSTEN VERSCHUUR, Med.DoBor
en Frofes/or te Groningen , den 25. Mey 1774.

J. F. W. ]ERUS\LEM, riceprafident van 't Confi/i.

en Abt van Riddagshauzen , enz. enz. te Brunswyk ,

den 22. Mey 1775.

JOH. TllEOD. ROSSYN , J. L. M. PhiloJ. Doctor ,

Pbilofoph. fc? Mathef, Profesjor te Utrecht , enz, enz»

den 22. -Mey 1775. ,

ANTONY PORTAL , Leeraar der Geneeskunde van
de Hooge Scboole te Montpelikr , van het Koninglyké

Genootjcbap der Weetenfchappen , en Foorleezer der

Ontleedkunde y enz, enz, den 22. Mey 1775,

. • . • hOVlS ^ Secretaire de rjcadêmie de Cbi'

rurgie , ^c. (^c. ^ Paris , den 22. Mey 1775.

IMAN JACOB VANDEN BOSCH, Medic. Do^or in

UtiagCy den 22, Mey 1775.

^^4 ADOL-
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ADOLPHUS YPEY, A L. M. Phihf.en MerlichéR.

Do^or ^ en Botanicus Le^ jr y enz. enz. te Franekerj

den 22. Mey 1775.

JACOBUS ROCQUETTE , ^Medic. DoBor, en Uaor
in de Anatomie , Chirurgie en f^roedkunde , enz. enzi

te Haarhm , den 22» Mey 1775.

JOH. FRED. MIEG, Profesjor op de Academie, enz,

te Hetaeiberg^ den 22. iVley 1775.

C. HOEFMAN, Jansz. Medicina Doctor, en Lec-

tor in de l/r tpdhuhdc , enz. enz, ie Mmaar , den

^%. Mey 1775.

JOHANNES LUBLINK , Dhedleur der Maatfchappye
tot redding van Drenkelingen \ enz. enz. te ^imjter^.

dam^ den 22. Mey i'^JS*

JOHANNES MUNNfKHOF, Chirurgyn.enz.enz. te

Amfterdam ^ den 22. Mey 1775,

FLORENTIUS VERSTER , Med. DoSor in 'sBofeb,

den 21. Mey 1776.

GADSO COOPMANS, Profesfor te Franeker, enz^

enz. den 21* Mey 1776.

J.
DE VR'ES , y^nat, £? Chirurg. Leêlor te Leeuwaar*

den y den 21. Mey 1776.

, . . , MICHAIN, A'tranome de la Marine de

France y den 21, Mey 1776.

fï. J. COLLIN, Confeiller Imp Ê? Royalala Regence

de la Basje Jutriche , Ê? Phy/icien de i' Hopital PaZ'

i^^(^m\ien H P^icnne , d^q f|i. Mt7 i776.

MAR^



MARTINUS VAN MARUM , A L M. Pbihfoph.

é" Medicina DcStor , Phyfi:es Êf Mathefeos L(£tnr
,

Directeur van het Kabinet der Natuurlyke Zèld-

zaamheden deezer Maatjchappye , enz. enz. te Haar*

lem, den ai. Mey 1776.

JERONIMO DE BOSCH, Jeronimitsz. Eerfle Clercq

ter Secretarye te Amfterdam , den 21. Mey 1776.

EVERARD PIETER SWAGERMAN , Chirurgyn te

Amjierdam , den ay. Mey J/76.

M. MOREAÜ , Conjeiller.è Ia Cour des Mes de

Provence , Hijioriographe de Franse , a Paris , den

SI. Mey 1777.

Mr. M. TYDEMAN , J. ü, D. £ƒ Profesfor op de

Hooge Schoole te Utrecht , den 21. Mey i'^/j.

NIC. WILH. SCHROEDER, Profesfor in dê

Oosterfche Taaien en Antiquiteiten , te Groningon
,

den 21. Mey 1777.

G. J. BEUTH, Med. DoSèor, Profesfor artis Qk/letr.

te Cleve , den 21. Mey 1777.

Mr. WILLEM HENDRIK van HASSELT;?^
te Zutphen , den 21. Mey 1777.

FERDINAND de JEAN, Medk. Do6tor te Leyden^

den ai. Mey 1777. ' *' " '

AGGE ROSKAM KOOL, Koopman in de Beverwyk ,

enz. enz. den 21. Mey 1777.

* * * < MELt
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{WELCHIOR HURTER , toen te Amjlerdam ^lUi^
v^aonende te Schafhaujen , den 21. ^Jey 1778. c'^.

^ . . . hC\A ^KY> ^ Lid van de Koninglyke Jca^
demie te Berlin , den 21. Mey i;78.

J.
BALLEXSERD , Burger van Gisneve , monende^^
Parys, den 1.. Mey 1778. ^-x^a"^

J E A N S '.^.NE B I E R , Mini(ire du Saint Evangile ,

^ ^jibliothecaire de la f^ille de Geneve , den ai.

IVicy 1778.

DIRK VA^ DEN BOSCH , Sehepèn-der ftad Ts/eljlein ^

enz. enz. den 21. Mey 1779. * p •'l

CHRISTOPHORUS SAXE , J. L. M. ^ Philofopb.

Doëtor , Aniiq, ö* Human. Lin, ProfesJ, op de hooge

Schoote te Utrecht ^ den ai. Mey 1779.

JACOBUS DE RHOER , Jacobi Fil. Eloqu. Êf Dng^

j Gr. Prof. Ordin. te Groningen^ den ai. Mey 177^.

'Mr. CORNELIS W. m RHOER, J. ü. D. Hifior.

.Eloq. & Ling. Gr. Prof. Ordinar, te Harder^yk^
den 21. Mey 1779.

Mr. HERMANNUS TOLLIUS, J.U.D.mfiiEkq,,
6?c. ^c. Prof. op het Illu/tre Athencevm te Amfter»

dam , den ai. Mey 1779.

ADAM SMITH, Profèsfor tt Olaskow , den ar.

Mey 1779.

JONA WILLEM te WATER, Profes/er enz. en»,

te Leyden , den 21. Mey 1779.

PETRUS
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PETRUS NICOLAUS XOTICHIUS , Medic. Dottor

te Nymegcn , den ai. Mey 1779.

pIETER MATTHYS NIELEN, Medima DoHof
te Utrecht 9 ^^n zi. Mey 1779/

GERH. GYSB. ten HAAFF , Med. Doóior enz, enz.

te^ Rotterdam , den 21. Mey 1775?.

ANTOINE GEORG ECKHART, Lid van de Ko"

^ ninglyke Londenjche Sociëteit , den 21. Mey 1779.

JOHANNSS HOOYMAN, Luterfch Predikant U
Batavia^ den 21 Mey 1779.

JOANNES RUNNELS , ^^ L. M, ^ Pbilof. Doêior

op St, Eu/tachius , den 21. Mey 1779.

ANDREAS BONN , Med. DoSlor^^'jm. B Chirurg.
' PrtfetioT aan het Llluflre Athtnceum , enz. enz. t9

Amflerdam ^ den 22. Mey 1780..
'^^^

PREDERIK CHRISTIAAN MJEÜSCHENir
Legations - Raad van verjcheiden Duitjche Vorjien ,

en Lid van verfcheide Genootjcbappen y óqü 22. Mey
1780. .;i\ -«^ :* ;r oU'fi^^'^?^'"

CHRISTIAAN ROSÉ , A. L. M. Philofopb. Ê? Med.
Do6tor , Oud' Commandeur van Jaffanapatnam^ enz*

enz. den 22. Mey 1780.

Mr. PIETER PAULUS , Fiscaal van de AdmlraliteH
op de Maze , den 22, Mey 17I0.

MARTINUS HOUTTUYN , Medic. Do^or enz. enz.

te Amfterdam , den 21. Mey i78ot

LAÜ-

I-
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LAüRENTIUS ME YER , Predikart te Tvjyzel

en Konten in Friesland , den ai. Mey 1780.

FRANCOIS WILLEM de MONCHY , Med. Do6tür

enz. enz. te Rotterdam y cï^n ^2. Mey 1780.

JAN WILLEM VAN ARP, te Jmfterdam , den
aa. Mey 1780.

J. W. C. A. BARON VAN HÜPSCH , Lid van ver^

Jcheide geleerde Genmjchappen , enz* enz* te Keulen
^

den 21. Mey 1781.

CASIMIR CHRISTOPH SGHMIEDEL , M. O Ge-

ketme Hof Raad en Eerfte 'Jrchiater van Zyne Door*

",. lucDtige Hoogheid van Brandenburg Anjpach enz. tnz*

den 21. Mey 1781.

CAROLUS PETRUS THÜNBERG , Medic. Dodtor

\^ en Pr fe'lor op de Hooge ÓchoJe enz, enz, te Lpjal ,

den 21. Mey 1781.

|AGOBUS GÜMMER, Medic, Dodtor , en Ar-

chiater van het Land/chap Drenthe , te Groningen ,

den 21. Mey 178 1.

JOSEPHUS BENKÓ', 'Predikant te Kozep-Ajte

in Zevenbergen , den 21. Mey 1781.

BERNARD KEÜN , Predikant in de Gereformeerde

Gemeente te Smyrna ^ den 21. Mey 1781.

H. JENE/E ^ A.L,M. Philofoph. Doctor , enz, enz.

te Amflerdam , den 21* Mey 1781.

HERMANÜS VAN DYL, te Amflerdam^ den ar.

Mey 178 1.

MAR-



( XLV )

MARCUS ELEASAR BLOCK , Medic. Do^or, enz.

teBerlyrij den 21. IVJey 17 8ö.

De Abt TOALDO , Profesfor in de /^flronomie , enz.

enz- tePadoua > den 21. Mey 1782.

ALEXANDER DÊ VOLTA, ProfesforPhyficesExpe^

rimentalis Sc> &?c. te Pavia, den al. Mey 17S2.

ABRAHAM ARENT vandër MEERSCH , ProfeS'^

for in de Heilige Godgeleerdheid en Kerkelyke GeJchiC'

denisjen onder de Remonftranten enz. enz» te Jmftev^
darh , den ai. Mey 1782.

NICOLAAS PARADYS , Profesfor enz. enz. te Ley
nen ^ den 2i. Mey 1782.

MEINARD SIMON du PUI , Medic. Dodtor , Anat.

Chirurg, Êf Artis Obftetr. Le6tor , i§c. (^c te Kam*
pen y den 21. Mey 1782.

ADRIAAN PAATS van TROOSTWYK , Koopman,
' enz, enz. te Amjlerdam , den 21. Mey 1782.

RU D.*FORSTEN, Medic. DoSèor en Profesfor te

Harderwyk , den 21. Mey 17B3.

JAN RUD. DEIMAN , Med. Do^or te Amjlerdam ,

den 21. Mey 1783.

HENDR NIC. LA CLE , Koopman en Secretaris van
de fVeeskamer te Batavia ^ den ai. Mey 1783.

JACOB CASPER METZLAR, oud Pred. te Batavia

,

Pred.te Beujecom^ den ai. Mey 1783.

. . M. Bü.
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M. BÜC HOZ , Medecin de Movfr. Fnri du Roy h
Paris ^ den 21. Me^ i^Öj,

M. B Al L LY , Garde des 7ahleau$c du Roy h Paris ,

den 21. Mey 1783.

PHÏLIPPE ROSÉ ROÜME de St. LAÜRENT,
den 21. Mey ijS^.

JOHANNES SAMÜEL CREÜTZ, J. L M. Phihf.

Düêtor , en Directeur der fVerken van deJlad j^mfter"

dam , den 21. Mey 1783.

JAN LUCAS VAN DER TOOREN , Notaris en Procu-

reur te Alkmaar , den 21. Mey 1783.

CORNELIS ZILLESEN , Hoofdgaarder der hefchree-

vene Middelen over de Stad en Resforte van Scbie'-

dam , den 21. Mey 1783.

PETRUS THEÖDORUS COUPERUS , Predih der

Hervormde Gemeente te Gouda y den 21. Mey 1784.

Mr. ADRIAAN WITTERT van BLOEMENDAAL,
enz, enz* in de Beverwyk^ den 21. Mey 1784.

JOHANNES WILLEMSE, Gz. Stads Do6lor te Haar-

lem , den 21. Mey 1784.

JOANNES GEORGIUS BUSCH, Profesfor in dA{
Mdthejii te Hamburg , den 21. Mey 1784.

J. H. DE MAGELLAN, te Londen, den si.Meyl

1784.

FLORIS JACOB VOLTELEN, MedicDoBor, ejus*

demqut Facult 6? Chem. P/ofesJor op de Hooge Schoole

te Leydeny den 21. Mey 1784»

J.C
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l C KLOCKNER, Medic. Do^or , Direaeurvan,

het Naturalien-Cabinet van bet Genootfchap te Bata^

via j den ai. Mey 1784.

GERRIT JACOB GEORGli BACOT, ^. L. Af.

Philo/. Dodtor , en Predikant m Croningcrland
, den

ai^iVley 1784;^ ^. _^ ^^

CHRISTIAAN HENDRIK DAMEN, ^. L. M. g»

Philof. Doét. en Prof. te Leyaen, den 21. Mey 1784.

JAN BERNARD JACOBS , Jrt. Obftetr. Profesfor

publ 6? ColL Med. Gand. Jlsjesfor , Gezwooren
Heelmeester ^ Gepenjioneerde der Stad Cend^ den ai.

Mey 1784.

M. DÜFAY, Memhre de la Soctété Royale des Sciences

de Montpellier , te Orleans , den 23. Mey 1785.

JOSEPH MANDRILLON , Memhre des Academies de

Bourg en Bres/e ö* de Philadelphie , en Koopman te

Jmjierdam , den 23. Mey 1785.

INHOUD



INHOUD
VAN DIT

X X I L DEEL,

, A NTWOORD op de Vraage : Welken v^n de Croit'

f\ den en Kenmerken van ae Analogie ? En boe
'^^^ betaamt bet eenen IVysgeer %icb daar van te be»

dienen by bet onderzoek der Phyfifche ^n Moreele
Waarbeden ? door Frederic de Castillon , Profesfeur

en Mathematiqués il rAcademie Royale des Gen-
tils Hommes k Berlin» - - - Bladz. l

II. Antwoord op dezelfde Vraage , door Jofepbus

Pap de Pagaras , Dodlor en Profesfor in de Philo*

fophie, en Profesfor in de Mathefis, op hét Athe-
nasum te Vafarhely in Zevenbergen» - - 87

Onderaoek nopens het Zedelyk Lot der Kinderen
na dic leven ,* door Lambertius Meyer. • 24^

Bericht nopens het Vogkl-Gras, van den Heer
D, de Gorter , Jz. M. U. en Profesfor , enz. 471

Befchryving van een Navel • en Buik Breukband ;

door Adrianus da Bos/m , Heel - en Vroedmeester
te Amfterdam. - - - - 474 .

Waarneemingen op Zwaanenburg , voor de Jaarco

1781, 1783 en 1784. 1

^^ AINT-



ANTWOORD
o P D E

y R A A G E ,

VOORGESTELD DOOR DE

HOLLANDSCHE MAATSCHAPPYE der
WEETENSCHAPPEN te HAARLEM,

fFelken zyn de Gronden en Kenmerken van de Ana-

logie ? En hoe betaamt bet eenen Wysgeer
zich daarvan te bedienen by het onderzoek

der Phjfifche en Moreele /Vaarheden ?

DOOR
FREDERIC DE CASTILLON,

FrofeJJeur en Mathematiquef d V Academie Royale des

Gentils Hommes d Berlinm

ONDER DE ZINSPREUKE:

Brevis effe laboro. Horat.

R E P o N S E

QUESTION,
PROPOSÉE PAR LA SOCIÉTÉ DE HARtEM :

Quels font les Principes 6* les CaraStères de /'Ana-

logie , £ƒ comment Ie Philo/ophe doit il s^en

fervir dans la Recherche des Férités

Phyfiques ö* Morales ?

XXIL Deel A
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ANTWOORD
I

OP DE

V R A A GE
Welhn Z'^n de Gronden en Kenmerken van de Ana-

logie ? En hoe betaamt het eenen fVysgeer

zich daarvan te bedienen by het onderzoek

der Phyfifche en Moreele fVaarheden ?

L Gronden en Kentekenen der Analogie.

Gevolgen.

^ TT^ r zyn a^een twee Middelen > omnaauw-

\\j keurig het denkbeeld te bepaalen ^ het

geen ilien hegten moet aan een woord

,

het welk men reeds zeer lang gebruikt heeft ^

zonder deszelvs waaren zin te doorgronden.

Oi

REPONSE A LA QUESTION:
Qiieh Jont les Principes ö* les Cara6tères de /*Ana*

logie , 6f comment Ie Philofophe doit il s'cn

fervir dans la Recherche des Férités

Phyfiques &? Morales ?

I. Principes ^ Cara^ères de PAn^ilogie. Conféquences,

Tl n'eft que deux Moyens de fixer avcc préciTion Pidée ,
qu'on doit atcacher a ud mot , dont on s*eft longteiups

icrvi , lans jamais en approfondir Ie vrai fens,

A 2 If



4 ANTWOORD op de VRAAGE

Of men moet Schiyvers , die eenige agting

hebben , en dit woord gebruiken , met elkan-

der vergelyken , en uit deeze vergelyking des-

zelvs waaren zin afleiden , of de taalkundige

oorfprong (^Etymologie') en de daar uit voort-

vloeiende beredeneeriiig te hulp neemen.

Het eerfte deezer Middelen zoude onmoge-

lyk zyn in het onderzoek dat wy ons voordel-

len , wegens deszelvs langwyligheid ; en zoude

ook behalven dat onzeker zyn , wyl zelv de

naauwkeurigfte Schryvers dikwerf zeer verfchil-

lende denkbeelden hegten, aan een Woord,
welkers gebruik noch door algemeene overeen-

komst 5 noch door gezag vastgefteld is.

Laaten wy ons dan tot de taalkundige aflei-

ding en daaruitvloeïende redeneering wenden.

Het

Il faut, OU comparer entr'eux tous les Auteurs un peu
refpedables qui ont employé cemot, & déduire fa véri*

table Significatjon de cette comparaifon ; ou recourir h

rétymolcgic & a la discufllon.

Le premier de ces Moyens feroit inpraticable par fa

longueur , dans Ia recherche que nous nous propofons ;

il feroit encore peu für, parceque les écrivains méme les

plus exadts , attachent fouvent des idees tres • difFerentes

è un mot, dont Ia convention , ni l'autorité , n'ont fixé

V ufage.

Recourons donc a Tctyoiologie & a Ia discufllon.

Le



OVER DE ANALOGIE, enz. ^

Het woord Analogie is uit twee Griekfche

woorden zamengefteld , waar van het eene diii-

delyk iets aanduid , dat tot het verftand of de

reden behoord , en het ander een zoort van

over 'shandfch verband tusfchen twee Onder-

werpen.

Dit geeft gelegenheid om te denken , dat 'er

eene Analogie is , alom waar men een verSand

of gelykheid ziet , die tot de Reden behoord ,

of van het verftand kan begreepen worden.

De zin , welke de Meetkunde de naauwkeu-

rigfte der Wetenfchappen aan het woord Ana-
logie hegt , fchynt deze gisfmg te ftaven. Twee
redenen maaken eene Analogie^ wanneer zyge-
iyk zyn ; deze gelykheid nu kan niet begreepen

worden , dan door de reden , of het verftand.

Verder is het blykbaar , dat Analogie in dit ge-

val juist gelykheid van twee redenen aantoond.

Om

Le mot Analogie efl compofé de deux mots Grecs ,

dont Tun fignifie manifeftement quelque chofe qui cient a
Ia raifon , i rintelled ; l'autre une efpece de liaifon , de
réciprociré entre deux objets.

Cela fait foupgonner que X Analogie fe trouve par-tout
oü fe trouve une liailon , une reflemblance du rcllbrt de
la raifon , ou perceptibie a TlnteHed.

Le fens attaché en Geometrie la plus exadte des fcien-

ces au mot Analogie
,
paroit confirmer ce foup^bo. Deux

raifons font une Analogie lorsqu'eljes font égales ; or eet-

te égalité ne peut s'appercevoir que par la raifon , ou par
rentcndement. D'ailleurs il cft clair qi\* Anahgis fignifie

exadtemcnt ici i égalité de raifous.

A 3 Four



£ ANTWOORD op de VRAACE

Om het ohfcurus fio van Horatius te ver-

myden , moet ik wat wydloopig zyii , omtrent

het geen ik ,
gelykenis of overeenkomst in het

algemeen noem ; en de gelykenis of overeen-

komst die tot de reden behoord 5 ofdoor het ver-

nuft kan begreepen worden, in het byzonder.

De Menfch is vatbaar voor gewaarwordingen

en aandoeningen.

Ik noem aandoeningen (^Senfatien^ alle wy-
zingen (modificatierf) der ziele , die middelyk of

onmiddelyk door de zinnen veroorzaakt worden.

Gewaarwordingen noem ik alle modificatien

der ziel , die noch middelyk noch onmiddelyk
door de zinnen voortgebragt worden , fchoon

dezelve hen dikwyls tot geleiders ftrekken»

Ik zie dus het azuur des Hemels , myn ziel

heeft dan eene aandoening van Blaauw , door

mid-

Pour éviter V ohfcurus fio d* Ho race, il faut m'éren-

dre un peu fur ce que j'eppelle reflemblance en générl , &
redemblance du reflbrt de Ia raifon , ou percepuble è Tin-

telled en particulier.

r Homnie eft fufceptible de fenfations & de perceptions»

l'avpelle Senfation route modification de l'ame produite
direttement ou indireOement par les fens.

Et Perception toute modification de Tame qui n'efl: pro-
duite dirLftement ni indireftement par les fens , quoique
fouvent ceu)C-ci lui fervent de véhicule.

Ainfi je regarde Tazur des Cieux, & mon ame è la fen-

fation du bleu produite immédiatgnisnt par lesferis. Je
lis,
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middel myner zinnen. Ik lees , of hoor eene

onregtvaardige daad verhaalen , dan heeft myn
ziel een begrip van onregt ; in dit laatfte geval

is het oog of het oor als een geleider tot myn
begrip , maar het heeft het zelve noch midde-

lyk 5 noch onmiddelyk voortgebragt , want ze-

ker hebben noch myn Gezigt , noch myn Ge-
hoor 5 my een denkbeeld van onregt konnen
geeven , even min , als alle mogelyke redenee-

ringen 5 my een aandoening van blaauw konnen
verfchafFen , zonder myn gezichts zin.

De aandoeningen konnen elkander gelyken ,

even als de gewaarwordingen. De eerfte de-

zer gelykenisfen of overeenkomften , noem ik

Natuurkundige gelykenis , wyl zy op het Na-
tuurkundige , of vermoogen der gewaarwording

van den Menfch werkt. De tweede noem ik

Zedekundigc^ gelykenis of overeenkomst , wyl
zy

lis, OU j'entends raconter une aiflion injufle , öc moa
ame a la perceprion de Tinjufte ; dans ce dernier cas Ie

fens de la vue , ou celui de l'ouïe a fervi de véhicule k
ma perception , mais ne l'a produite direftement ni indi-

redemenc ; è coup für ce n'efl ni ma vue ni mon ouïe ,

qui m'ont donnée Tidée de rinjullice , tout comme tous
les raifonnements du monde ne m*auroient jamais caufé la

fenfation du bleu , fans ie fens de la vue.

Les Scnfations peuvenc fe reflembler entr*elles, ainfi

qno les Perceptions. La premiere de ces reflemb^ances
efïï ce que j'appelle rejjemhlance Pbyfique ,

parcequ'elle agiü

fur ie Phvfique cu fur la faculté fcnficive de rhomme. La
feconde j': i' appelle rejcmblance Moralc ,

parccqu'elle af-

A 4 fe^le
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zy op de Zeaelyke of de redelyke vermogens

van den Menfch betrekkelyk is ; en deze laat-

fte is het , welke ik hier voor meldde , wan-
neer ik van eene overeenkomst fprak , die tot

de Reden behoord , en door het verftand kan
begreepen worden.

Alle gelykenis of overeenkomst loopt uit op
eene geykheid van aandoeningen, of gewaar-

wordingen. Het afbeeldfel van een Menfch
gelykt hem, wanneer de trekken, het coloriet,

en de gcheele houding van het tafereel dezelve

uitwerking op het Gezigt doen , als het origi-

neel of de Menfch zelv , die afgebeeld is ; dat

is te zeggen : dat zy aan de ziel dezelve ge-

zigtsaandoening mededeelen. De wyzen van
denken van twee Menfchen gelyken elkander ,

wanneer die twee perzoonen , in dezelve gele-

gendheden gevoelens toonen , die aan de ziel

dezelve gewaarwording mededeelen.

Maar

fe(n:e Ie Moral ou Ia facuiré raifonnable de 1' Homme , &
c*ell cette derniere que j'ai indiqu^e plus haut, en par-

Jant d'une reflèmblance du reflbrc de la raifoD , ou per*

ceptible è rintelleót.

Toute reflèmblance fe reduit i une égalité de fenfations

OU de perceptions : Ie Portrait d'un Homme lui reflem*

ble , lorsque les trairs , Ie coloris , Tenfemble du tableau,
font fur la vue Ie méme efFet que TOriginal ; c'cft è dire :

caufent a I'ame la même fenfation vifuelle. Les fagons de
penlèr des deux perfonnes fe reflemblent , lorsquo , dans
les mêmes occafions , ces deux perfonnes manifefteni des

fenuments qui caufeoc b mêm§ percepcion a Tame.
Mals
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Maar eene gelykheid van aandoeningen en
gewaarwordingen onderfteld noodzakelyk eeni-

ge gelykheid van oorzaaken. V/ant indien 'er

geene gelykheid in de oorzaaken was , zouden

de uitwerkingen , die 'er uit voortkomen , en

de aandoeningen en gewaarwordingen, van wel-

ke ik fpreek , niet gelyk konnen zyn. Ik zeg

eenige gelykheid^ wyl de gefteldheid der zintui'

gen , of der ziel noodwendig voor een gedeelte

op de aandoeningen of de gew^aarwording werkt.

Maar deze gefteldheid kan maar alleen invloed

hebben , óp den meerderen of minderen indruk

der aandoeningen of gewaarwording , doch niet

op hunne Natuur zelv.

Een Afbeeldzel in Miniatuur van een Per-

zoon , gelykt denzelven , wanneer de trekken

der Miniatuur denzelven omtrek toonén , en
dezelve evenredigheid hebben met het Origi-

neel

;

Mais une égaliré de fcnfations & de perceptions , fup-
jjofe néceflajrement (\uc\(\n' é^alité dans leurs caufes ; car

11 les caufes n'avoienc pas q[xé\(\vi' és^alité entr'elles . les ef-

fets qui en réfultent , & qui font les fenfations & les per-
ceptions dont je parle , ne pourroienc pas être é^^aux non
plus. Je dis: quelqu' égalité ^ parceque la dispolkion des
organes ou de Tami entre néceilairement pour fa part

,

dans les fenfations ou les perceptions : mais cetre dispo-
fition ne peut influer que fur Ie plus ou moins de force de
Ia fenfatiüü ou de la peiceptjon, non fur fa Nature niêmc.

Lc portrait en Miniature d'une perfonne lui refiemble
parceque les traits de Miniature ofFrent les me mes con-
to ^j-s ^ out emr'eux la m.ême proportion, que ceux do

A ^ roh-
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neel ; dat is te zeggen : dat men tasfchen het

Schl^Jery en het Origineel , een gelykheid van
omtrekken , en evenredigheden (^Proportien')

vind 5 om niet te fpieeken van het Coloriet
,

dat zonder tvvyfFel ook gelyk is. Maar de ee-

ne Menfch zal dat afbeeldzel meer gelykend

vinden dan de andere , of geheel niet gelykend

na de gefteldheid van zyn gezigt. Men zal

my echter toeftaan , hoop ik , dat , indien 'er

in het Miniatuur geen trek , geen omtrek
, geen

evenredigheid was , die eene gelykheid had met
een trek , een omtrek , eene evenredigheid in

het Origineel , en dat daarenboven de beide Co-
lorieten geen gelykheid altoos hadden , niemand

'er eenige gelykenis in zoude konnen vinden.

Op dezelve wyze gelyken de Charaólers van

twee pk*foonen elkander alleen daarom , wyl zy
rede-

l'Original ; c'efl-a-dire: qu'il fe trouve entre la peinture

& I'üriginal, égalité de concours, & de proponions, fans

compter Ie coloris qiii eft incontefhblemenc égal encore.

Mais une perfonne trouvcra ce Portrait plus reflemblanc

,

& l'autre raoins , ou même poinc du touc, fuivant la dis-

pofuion respeQive de leurs yeux. Cependant on m*ac-

cordera , j'cfpere , que s'il nc fe trouvoit dans la Minia-

ture aucun trait , aucun contour , aucune proportion ,

qui euc de régalité avec un traic , un contour, une pro-

portion de rOriginal, & que les coloris fufTenc aufli tota-

lemen: depourvüs d 'égalité
, perfonne ne pourroic y trou-

ver de la reÜemblance.

De móme les Cararteres de deux perfonnes ne fe res-
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redenen voeren en daaden doen , die in de ziel

gelyke gewaarwordingen doen gebooren wor-

den ; dat is te zeggen : dezelve gewaarwordin-

gen. Indien de eene Perfoon levendigheid

,

haastigheid , zagtheid of koelbloedigheid toont

,

zal het de andere ook toonen , en beide zullen

zy in de ziel van den Waarneemer eenerlei ge-

waarwording , dat is 5 dezelfde gewaarwording

doen gebooren worden , van levendigheid ,

haastigheid , zagtheid en koelbloedigheid ver-

wekken, en deze eenzelvige gewaarwordingen

,

die meer of min Iterk zullen zyn , na de ge-

fchiktheid der ziel van den Waarneemer , heb-

ben ook eenzelvige , of dezelve oorzaaken ,

namentlyk de levendigheid , de haastigheid , de

zagtheid , of koelbloedigheid., die yder der

Perzooneu van zyne zyde vertoond.

Alle

femblent que parceque celles- ei tiennent des discours ,

& font des adions ,
qui rcveillent dans l'ame des percep-

t;ons égales ; c'eft-ü-diic : la même perceprion. Si Tu-
ne de ces peiTonnes témoigne de la vivacité, de i'enipor-

temenc , de la douceur , du fang frold , Tautre efi témoi-
gnera aufli , & toutes les deux réveillenc dans l'ame de
r Obfervateur des perceprions identiques , ou la méiTie
percept^on de vivacité, d'emporcemenc . de douceur, de
fang froid ; & ces perceptions identiques

,
qui leront plus

OU moms.fortcs iliivant ia dispofition d'anic de i' Obferva-
teur , onr aufli des caufes identiques ou la même caufe

,

Ia vivacité, remportement , la douceur, Ie fangfroid,
quc chacune de ces perfonnes témoigne de fon coté.

Donc
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APe 'Natuurkundige gelykenis komt derbal-

ven op eene of meer gelykheden uit , en .-^lle

Zedelyke gelykenis op een of meer eenzelvig-

heden Qldentitésy

En dit is zoo waar , dat wanneer zommigen
van die eenzelvigheden of gelykheden , die zo
noodzakelyk zyn , om de gelykenis te volmaa-

ken , het zy Natuurkundige , het zy Zedekun-

dige oncbreeken , men de gelykenis uitzonderd.

Men zegt : het afbeeldzel van Mevrouwe
,

die of die , zoude vohnaakt gelyken , indien de

Mond niet te groot was , het Coloriet te fterk

,

de Oogen te klein ; dat is dus het zelve als :

indien de Mond en de Oogen van het Afbeeld-
zel dezelve evenredigheid hadden , of eene ge-

lyke evenredigheid met die van het Origineel

,

en indien beide Colorieten even fterk waren.

Dus zegt men ook : het caracl^r van den Zoon
gelykt;

Donc toute rejfemhlance Phy/ïgue fe reduit enfin è une
OU plufieurs égalité, & toute rtffemblance Morale , k unc
OU plufieurs idencités quelconques.

Cela eft fi.vrai, que lorsque quelques -unes des égali-

tés OU des identités néceflaires, pour rendre complete Ia

TeJJemblance tant Pby/ique que Morde , manque , on l'ex-

cepte de la rejfemhlance. On dit: Ie Portrait de Madames
une telle lui reflembleroit parfaicement fi la bouche n'é-

toit pas trop grande, Ie coloris trop animé, les yeux trop

petits,- c'ert-a-dire : {\ Ia bouche & les yeux du Portraic

avoient avec les autres traits , la même proportion , ou
une proportion egale a celle qu'ils ont dans I'Original , &
fi les coloris écoient égaux. Od dit encore; Ie caradlerc du

Fils
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gelykt aan dat van den Vader, behalven dat

de jaaren en de ondervinding , den laatften om-
zigtiger gemaakt hebben ; dat is te zeggen : dat

de eenzelvigheid van omzigtigheid ontbreekt

,

om de Zedekundige gelykhetd te volmaaken.

De Analogie alom , gelyk wy zagen , plaats

hebbende , alwaar men eene gelykenis vind die

tot de Reden behoord , heeft derhalven overal

plaats 5 waar men eene Zedekundige gelykenis

heeft , en loopt derhalven uit op eene eenzel-

vigheid Q Identiteit^,

En de Analogie onderfteld altoos eene ver-

gelyking , want de eenzelvigheid Q Identiteit^

heeft geen plaats , dan wanneer twee onderwer-

pen 5 die in fchyn verfchillen , in een en het

zelve denkbeeld begreepen zyn*

Men

Fils reflemble h celui du Pere, excepté que Tige & Tex-
périence ont rendu ce dernier cJrconfped ; c'eft-a-dire :

que 1'identité de circonfpedliou raanque pour rendre cette
rejfemblance Morde compietce.

r AnaloH^ie fe trouvant , ainfi que nous l'avons vu , par
tour oii fe trouve une reffemblance du reflbrt de la raifon,
elle fe trouve donc oii fe trouve la reffemblance Morale ,

& fe reduit par conféquenc k une identité.

Et toujours VAnalogie fuppofe une comparaifor , I'iden-
tité n'ayant lieu que lorsque deux objedls difFérenc^ en ap-
parence , font compris fous la même idéé.

On
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Men gebruikt het woord Anahgie en 't geen
men 'er van afleid , op tweederlei wyze.

Men vind eene Analogie tusfchen twee voor-

werpen, die men dan zegt analogifch (gelyk)
te zyn.

Men befluit analogifch of door Analogie.

Kene Analogie tusfchen twee voorwerpen te

vinden , te ontdekken dat zy analogifch zyn

,

zal dan zyn eenige eenzelvigheid (^Identiteit ^
in hen te ontdekken door vergelyking.

En door Analogie , of analogifch te beflui-

ten , zal dan zyn , door kracht van eene een-

zelvigheid een befluit op te maaken.

In de voorgeflelde Vraag , denk ik door
Grondbeginzelen te moeten verftaan dat geene

,

dat eigentlyk de Anawgie uitmaakt , of dezel-

ve

On employé Ie mot Analogie , & fes dérivés de deux
manJeres.

On trouve de V Analogie entre deux objeóls , on les

dit analegues.

On conclut par Analogie ou analogiquement*

Trouver de 1' Analogie entre deux^ objers , découvrir
qu'ils font analogues , ce fora donc découvrir en eux par
]eur comparaifon , quelque identité.

Ec conclure par Analogie , ou anahgiquement , ce fera

conclure en vertu de quelque identité.

Dans la Queftion propofée je crois devoir entendre par
Principes ce qui conltitue propreraenc VAnalogie , ou lui

fert
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ve ten grondfleun verftrekt ; en door Kentee-

kenen de Teekenen , uit welke men dezelven

kennen kan ; dat is te zeggen : dat men niet

alleen moet onderfcheiden , of het geen men
ons voor eene Analogie opgeeft , 'er waarlyk

eene zy ; maar dat men ook moet ontdekken
,

of dezelve plaats kan hebben tusfchen twee ge-

geeven onderwerpen.

Ik zal dan zeggen , dat de Gronden der

Analogie beftaan :

i. Uit de vergelyking der twee Onder-

werpen.

2. Uit eene of meer eehzelvigheden , die

uit deze vergelyking voortvloeien.

En deszelvs Kenteekenen :

I. In

fert de fondements > & par CaraSierey les marques , aux-
quelles on peut la reconnoftre ,• c'eft è-dire : non feule-

ment diftinguer fi ce qu'on nous oiFre comme une Analo»
gie en eft une effedlivement , mais encore découvrir ü
elle peut avoir lieu entre deux objets donnés.

Je dirai donc que les Principes de VAnalogie font

:

1- T.a comparaifon de deux objets.

2. üne OU plufieurs idcntités , qui refultent de eet-

te comparaifon.

Et fes Cura^em

:

I. De
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1. In de noodzaakelyke onderftelling ee-

ner vergelyking der twee voorwerpen

,

zo wel als

2. Eene of meer eenzelvigheden tusfchea

die twee voorwerpen.

3* Dat zy derhalven eenig en alleen on-
der het gebied der Reden ftaat.

Laaten wy nu onderzoeken , of deeze grond-

beginzelen en kenteekenen pasfen op het geen

wy onloochenbaar Analogie noemen.

De Wiskunftenaar zegt : Twee gelykheden

zyn anahgijch , of maaken een Analogie.

De gronden van deze Analogie zyn wel : r.

de vergelyking der tweeheden. 2. De eenzel-

vigheid hunner Exponenten , welke uit die ver-

gelyking voortvloeid.

De

I. De fuppofer néceflaïrement Ia comparaifon des
deux objets , ainfi que

a. Une ou plufieurs identités entre ces deux objets.

3. D'être par conféquent du reflbrt de Ja feule rai-

fon , OU du feul intelled.

Examinons xnaintenant (i ces Principes & ces Caradle-

Tcs convlennenc è ce qu'on appelle inconteftablement des

Le Mathématicien dit : deux raifons égales forment une

Analogie , ou font analogue^.

Les Principes de cette Analogie font bien : i. la com-

paraifon des deux raifons ; 2. L'identité d'expofans qui

réfulte de cette comparaifon.
Les
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JDe hoedanigheden van deze Analogie zyii i

ï. de iloodzakelyke oiidefllelling van de vergd-

lyking der tweeheden, zo wel als de 2. eenzel-

vigheid QidênttttU^ der Exponenten. 3, Dat

Zy alleen onder het verftand vallen ; inderdaad

de denkbeelden van reden en gelykheid wördéh
noch middelyk , noch onmiddelyk uit de Zin-

tuigen gebooren*

Meii Vra^gé aan een Wysgeef , wat de Hol-

ïanders , de Duitfchers , de Engelfchen , de

ItaUaanen , enz. heeft konnen beweegen , om
het onderde gedeelte van een Berg zyii voet te

noemen ? De Wysgeer ^al antwoorden : dé

Analogie , die 'er is tusfchen den voet van eeti

Berg 5 en die van een Menfch.

Deze Analogie grond zich i. op de verge-

lyking van den Berg en den Menfeh. 2. Op
de

Les Carafteres de cette Analogie font : t. de fuppöfer
iiéceflairemeni: la comparaifon des deux raifons , ainfi que
2. ridencité des expofants ; 3. d*être uniquemenc du res-

sort de IMntclledl ; certainement les idees de raifon , &
d'égalité ne fonc produites ni diredtement ni indireftemenc
par les fens.

.On demande au Philofophe , ce qui a pu engager les

Franfois , les Hollandois , les Allemands , les Anglois , le$

Italiem éic, a nommer la partie inférieure d'une montagnè
fon pied , Ie Philofophe répond : VAnalos.ie qui fe trouve
entre Ie pied d'une moncagne & celui de Thomme.

Cette Analogie fe fonde ; i. fur la comparaifon dé la

XXII, DeeL II mori*
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de eenzelvigheid van het gebruik des voets van

den Berg , en dien van den Menfch , wyl de

eene en andere eveneens diend om zwaare lig-

chaamen , fchoon zeer verfchillende , van wel-

ke zy gedeelten zyn , te onderfteimen.

Deze Analogie heeft tot kenteeken : i. de
noodzakelyke onderflelling der vergelyking van
den voet van den Berg , met dien van een
Menfch ; en dus ook a. de eenzelvigheid van
het gebruik van die twee onderde deelen. 3.

Dat zy zich alleen aan de reden of het verfland

openbaard. Hier is het zintuig van het gezigt

de geleider tot deze eenzelvigheid , want men
ziet 5 dat de Berg en de Menfch beiden op hun-

nen voet fteunen.

De Natuurkenner vind eene Analogie tus:

fchen het Yzer en den Zeilfteen.

Deze

montagne & de Thomme ; 2. fur l'identité d'ufage du pied

de Ia monragne & de celui de rhomme, Tun & Tautre fer-

vant également k Ibutenir les raafles li diffërentes, dont
ils font partie.

Cette Analogie a pour Caraftere : t. de fuppofer néces-

fairement la comparaifon du pied de la montagne & de ce-

lui de rhornme, ainfi que a. 1'dentité d'ufage de ces deux
parties inférieure». 9, De ne frapper que la raifon ou Tin-

telleft. Ici Ie fens de la vue fert de véhicule è cette iden-

tite , car on voit que la montagne & Thomme pafent Tu-

ne & Tautre fur leur pied.

Le Phyficiea trouve de V Analogie entre Ie Fer &
rAimanu

Cette
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Deze Analogie geeft i. de vergelyking der

twee onderwerpen ; 2. verfcheide eenzelvig-

heden , die 'er uit ontdaan , te weeten : een-

zelvigheid van aantrekking , wyl zy beiden el-

kander onderling aantrekken ; eenzelvigheid van

rigting ( diredlie ) , wyl de Zeilfteen zich na

het Noorden rigt , en het yzer, aan den Zeil-

fteen geftreeken , of door een yzer gewreeven

,

dezelve eigenfchap verkrygt : eenzelvigheid van

mededeeling , dewyl het yzer en de Zeilfteen

beide de eigenfchap hebben van een ander ftuk

yzer zeilfteenkrachtig te maaken 5 enz.

De Kenteekenen van deeze Analogie zyn :

1. de noodzakelyke onderftelling der vergely-

king van den Zeilfteen en het Yzer , als ook
2. verfcheide eenzelviglieden (^Identiteiten'^ ^

uit deze vergelyking ontftaande ; 3. dat zy al-

leen tot het verftand behoord , want het Zin-

tuig

Cette Analogie préfente i. Ia comparaifon des deux ob-
jets; 1. plufieurs identités qui en réfulcent , è fgavoir

:

identité d'attraftion , tous les deux s'attirant réciproque-
ment : identité de direftion , l'aimant tournant naturelle-

ment vers Ie Nord , & Ie fer, frotté avec de Taimant ou
avec du fer, acquérant cette même propriété: identité de
comniunication , puisque Taimant & Ie fer ont également
la propriété d'aimanter un autre morceau de fer, &c.

Les Carafteres de cette Analogie font : t. de fupppfcr

néceflairement la comparaifon de l'aimant & du fer , ainfi

que 1. plufieurs identés réfultant de cette coinparaifon :

3. d'être uniquement du reflbrt de rintelle^ , car Ie fens

B z de
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tuig van het gezigt dient tot geleider der denk-

beelden van aantrekking , richting , mededee-

ling; maar het is zeer zeker, dat zy niet voort-

gebragt zyri door het gezigt. De beroemde

Saunderson kende de kragten , die aan het

Yzer en aan den Zeillleen gemeen zyn , fchoon

hy blindgebooren was.

Eindelyk , om niet langwylig te zyn , de

Letterkundige zegt , dat de byvoegende woor-

den 5 d> ifiig en genegen , door Analogie afge-

leid zyn van de zelfftandige , drtp en gene-

gendheid.

Deze Analogie heeft tot grondbeginzelen :

I. de vergelyking der twee byvoegende (^ad-

je£iiva^ woorden; 2. de eenzelvigheid der uit-

gangen van die twee byvoegende woorden ; en

tot hoedanigheden : i. de noodzakelyke onder-

ftelling

de Ia vue fert lieu de véhicule aux idees d'attradtion , de
diredion , de communication , mais elles ne font tres cer-

tainement pas produites par Ia vue. L'illuftre Saunderson
n'ignoroit pas les vertus communes k Taimaoc & au fer ,

& il étoit aveugle né.

Enfin, car il faut fe borner, Ie Grammairien dit que les

adjedtifs pasfionné & affeótionné dérivent analogiquement

de leurs fubllantifs pasfion Öc aiFedtion.

Cettc Analogie a pour principes : i. Ia comparaifon des

deux adjedlifs , 2. Tidentité de terminaifon de ces deux

adjöaifs ; & pour Caradteres ; i. de fuppofer nécellnire-

nieut



OVER DE ANALOGIE , enz. ai

ftelling der vergelyking van de twee byvoegen-

de woorden met de twee zelvftandige : als ook

2. de eenzelvigheid der uitgang Qterminatie^

^

of liever der vorming Qformatie^ ; 3. dat zy

zeker tot het verftand behoord.

De voornaamfte gebruiken , welke men van

de Analogie maakt , komen dus overeen met
de grondbeginzelen en kenteekenen , die aan

dezelve toegevoegd , en uit de woordafleiding

( Etymologie ) afgeleid zyn. Laaten wy nu tot

eenige gevolgen overgaan.

Telkens wanneer men , om te ontdekken ,

of twee natuurkundige voorwerpen eene g^/y-

kènis of Analogie hebben , verpligt is om de-

zelve niet alleen met behulp der zintuigen te

onderzoeken , maar men ook het algemeene

denkbeeld , dat men zich van die voorwerpen

maakt 5

ment la comparaiTon des deur adjedifs entr'eux, & avec
leur fubftantlfs ainfi que 2. 1'identité de rerminaifon , ou
pl'jtót de formation : 3. d'écre è coup für du reflbrt de
1' mccllea.

Les principaux ufages que Ton fait de VAnalogie , s'ac-

cordent donc avec les Principes & les Carafteres asfignés (

& déduits de TEcymologie &de la discusfion. Paflbns è
quelques conféquences.

Toutes les fois que pour découvrir (i deux objets Phy-
fiques ont de Ia rejcmblance ou de VAnalogie on eft obli-

gé, non feulemencde les examiner è l'aide des fens, maïs
cncore d'avoir recours k l'idéc générale qu'on fe fait de ces

ii 3 objets,
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niiiakt , nioet te hulp roepen , is 'er tiisfchen

hen geen gelykenis , maar eene Analogie , de-

wyl men tot eene eenzelvigheid (Identiteit^

koomt.. Een Menfch en een Paard gelyken

zich onderling niet, maar men heeft eene Ana-

logie^ dewyl men zich tot algemeene denkbeel-

den- moet wenden van een redelyk en een on-

redelyk Dier , om te zien wat aan beiden ge-,

meen is. Zegt men ook niet . dat twee Men-
fchen 5 fchoon geheel verfchillende , zich on-

derling gelyken , in zo ver zy beide menfchen

zyn , om dat zy , dus befchouwd , beide het

algemeene denkbeeld van Menfch aan de ziel

mededeelen ?

De Natuurkundige gelykenis , insgelyks de

vergelyking van ten minften twee voorwerpen

vereisfchende , om eene gelykheid te ontdek-

ken ; dat is te zeggen :. twee zaaken , die be-

kwaam

objcts , il regne entr'eux , non de Ia rejjemhlance mais de
V Analogie^ puisqu*on en revient è une identité. Un Hom-
me (Sc un Cheval ne fe reflemblent pas , mais ent de YA^
nalo^ie , parcequ'il faut avoir recours aux idees générales

d'Animal raifonnable , & d^Animal non raifonnable , pour
trouver ce qu'ils onc de commun. Aufli nedit-on pas

que deux hommes entièrement diflemblables , fe reilem-

blent en tant qu'ils fonc tous deux hommes , parceque,
confidérés de cette maniere , ils portent tous deux è les-

prit ridée générale d'horame.

La resfemblance Pbyjïque exigeant aufli Ia comparaifbti

de deux 'objets au inoins , pour y découvrir une égalité

quclconque ; c'eft-è'dire; deux chofes capables de cau-

fer
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kwaam zyn , om dezelve aandoening te verwek-

ken , is voor de Zintuigen juist het geen de

Analogie voor het verftand is : Of anders : de

Analogie is niets anders dan de Zedelyke yerge-

ïyking. Verder , indien men agt flaat op de

beteekenis , die men meestal aan de woorden

van overeenkomst
^
gelykheid enbetrekking hegt,

zal men zien , dat zy byna altoos meer eene

Zedekimdige gelykheid aantoonen , dan eene Na-
tuurkundige , en dus in de Analogie uitloopen»

Een naauwkeurig Wysgeer , moest derhalven

nooit het woord gelykenis gebruiken , dan in

het Natuurkundige , en de woorden Analogie^

overeenkomst
,

gelykheid , betrekking , in het

Zedekundige. Door dit middel zoude het woord
zelv 5 dat hy gebruikt , ten eerften aanduiden ,

of hy van de zinnelyke gewaarwordingen , dan

van de begrippen fpreekt.

De

fer la même fenfadon , Ia resfemblance Pby/tque efl: aux
fens , précifement ce que Vjlnalogie efl k V intelledt : ou
encore : V Analogie n'eft autre chofe que la resfemblance

Morde. De plus , (i l'on fait attention k la fignification

,

que l'on donne Ie plus fouvent aux mots conformté , rap-

port ^ rélatioji, on verra que presque toujours ils marquent
une resfemblance Morale plutót que Pbyjique , & revien*

nent par conféquent è V Analogie. Le Phitofophe exadl ne
devroic donc jamais eraployer le mot resfemblance qu*au

Phyfique, & les mots Analogie y conformitéy rapport ^ réla-

tion , au Moral. Par ce moyen le mot même qu'il em-
ploieroit , indiquqroit d'abord s'il parle de fenfations ou
de perCeptions.

C 4 La
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De gelykenh in het Natuurkundige het zelve

zynde wat de Ar^alogie in het Zedekundige is

,

zal men zo wel door gelykenis als door Analo-

gie konnen belluiten. Men heeit tot nu toe

deze ^twe^e wyzen van belluiten met elkanderea

v^erward» Wy zullen 'er in het vervolg voor-

beelden van zien ; intusfchen zal het noch on-

nuttig , noch overvloedig zyn , aantemerken ,

dat men met eenige veranderingen de Gronden

en Kenteekenen der Analogie op de gelykenis

kan to^pasfen 5 en zeggen ;

De Gronden der gelykenis zyn

:

I. De vergelyking van twee Natuurkun-
dige onderwerpen.

s, Eene of meer gelykheden, die vatbaar

zyn voor de zinnen 5 en uit die verge-

lyking ontllaan.

En

La resfemblance étant au Phyfique ce que VAnalogie efl

au Moral , on pourra conclurê par res/e?nhlance comme
par Analogie : jusqu'è préfent on'a confondu ces deux for-

tes de conclufion. Nous en rencontrerons des exemples
dans la fuite ; en attendant il ne fera nl inutile ni fuperflu

öe rv^marquer , qu'on peut appliquer avec quelques alté-

yations k la resfemblance les Principes &; les Caradcres de
VAnalogie & dire :

Les Principes de la resfemblance font;

:

u Le comparaifon de deux objecs Phyfiques»

^, üne OU plufieurs égalités perce|itibles aux fens &

Si
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En deszelvs Kenteekenen:

1. De vergelyking van twee Natuurlam-

dige onderwerpen noodzakelyk te on*

derftellen , om in dezelve

2. Eene of meer gelykheden te ontdek-

ken , die vatbaar ?:yn voor de zinnen.

3. Dat zy niet alleen tot de reden behoo-

ren , of enkel tot het verftand , maar
dat zy noodzakelyk ook de hulp der

Zintuigen vereisfghen.

Deze Gronden en Kentekenen vergelykende

met die der Analogie , zal men draa zien , dat

dezelve van de gelykenis verfchild , daarin dat

de Analogie tot het verftand ofde reden fpreekt,

en de gel;^kems tot de zinnen,

Eene

Et fes Caracteres

:

1. De fuppofer ncceflairement Ia comparaifon des
deux objets Phyfiques , afin d'y découvrir

2. üne OU plufieurs égalités perceptibles aux fens.

3. De n'être pas du refForc de Ia feule raifbn , ou
du feul ratelleft , mais d'exiger néceflairement: Ie
concours des lens.

En comparant ces Principes & ces Caraöreres avec ceux
de VAvaloj^ie , on verra d'abord que celle cl differc de la

relTemblance en ce que VAnalogie ne frappe que rintelleót

PU la rajibq , & ia rgsjmblmcg Iqs fens,

e s eq
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Eene volmaakte Natuurkundige gelykents
,

wordt gelyj^heid , en de Analogie word eenzel-

vigheid. Want de gelykenis loopt uit in eene

of meer gelykheden , en de Analogie in eene
of meer eenzelvigheden. Maar de gelykenis

,

en de Analogie zyn niet volmaakt , dan wan-
neer zy tot alle mogelyke gelykheden en een-

zelvigheden konnen gebragt worden ; dat is te

zeggen : wanneer de eene niet anders dan eene

zamenftelling van gelykheden is , en de andere

eene zamenftelling van eenzelvigheden , en de

eene gelykheid geworden is , en de andere ee-

ne geheele eenzelvigheid.

Ik koome in een vertrek , en zie iets boven
de deur , dat myn gezigt zo fterk aandoet , als

het uitwerkzel van half- verheven Q basrelief^

wit Marmer , dat , niettegenftaande de verze-

keringen van den Huisheer ^ ik niet kan geloo-

ven

,

En devenant parfaite la resjemblance Phyjïque dcvient

égalité , & VAnalogie identité, Car Ia resjemblance ie re-

duit h une OU plufieurs égalités. Maïs Ia rtsfemblance ,

6c yAnalogie ne font parfaites que quand elles fe rédu>
fent a toutes les égalités ou identités posfibles ; c'efl- è-

dire : quand Tune n*efl: qu'un compofé d*égalités , & Tau-

tre d'identités ; ou quand Tune eit devenue égalité, <Sc

Tautre identité totales.

J' entre dans un appartement & voit un deflus de porte,

qui fait tellement fur mes yeux TefFet d'un bas-relif de
Marbre blanc, que malgré les aflurances du Maftre de la

maifoD ,
je ne peu croire que c'eil un clair-obfcur fupé-

rieu*
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Vf^n , dat het een meesterlyk uitgevoerd graauw

Schilderftuk is. De gelykheid der gewaarwor-

dingen volmaakt zynde , geloof ik , dat de ge-

lykheid ook volmaakt is ; en ik befluit , dat hec

Schilderftuk half verheven werk is. Dit befluit

is baarblykelyk gegrond op eene gelykenis^ niet

op eene Analogie ,
gelyk men ligtelyk zoude

konnen denken, en gelyk het fchynt, dat men
tot heden gedagt heeft. Ik klim op eene lad-

der 5 en overtuig my zelv , door myn gevoel ^

dat het gefchilderd is ; de volmaakte gelykheid

word onvolmaakt , die van 't gevoel ontbreekt

;

en ik ben verzekerd dat ik my bedroogen heb ;

daar integendeel , indien de gewaarwording van
het gevoel juist dezelve geweest waare met die

van half verheven werk , ik van het tegendeel

zoude verzekerd geweest zyn , om dat de ge-

lykheid van alle de gewaarwordingen , die hier

mogelyk zyn, volmaakt zoude geweest zyn.

De

tieurement executé. VégdWté de fenfations étant parfai-
te , je crois la reflemblance aufli parfaite , & j'en conclus
que la peinture eft un bas -relief. Cette conclufion eft
manifeflement fondée fur une reffemhlance , non fur une
Analogie ^ comme on feroic tenté de Ie croire, & comme
on paroit Tavoir cru jusqu'è préfent. Je itionte fur une
échelle, & je me convame par Pattöuchement que c'eft
une peinture ; Tégalité parfaite devient imparfaite ; celfe
du toucher manque , & je fui für de m*étre trompé ; au
licu que fi la fenfation du toucher avoit été précifement Ia
niêmc que celle d'un bas -relief, j'aurois été für du con-
traire , parceque Tégalité de toutes les fenfacions ici pos-
libles auroit été parfaite^

Les
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De twee Voordellen : men kan de helft van

alle gelyke getallen neemen , en yder ongelyfc

getal , by het welk i gedaan , of afgetrokken

word , kan doof 2 gedeeld worden : deze twee

Voordellen , zeg ik , hebben eene groote ^Jna-

logie ^ en de eenzelvigheid Qldentitett^ ^ tot

welke zy gebragt word , is eene eenzelvigheid

van (telling (^Jdentitas thefeos'^ : de twee ge-

tallen konden door 2 gedeeld worden. Deze
Voordellen hebben geen eenzelvige onderdel-

lingen ( Uypothefes Identidz ) , fchoon een on-

gelyk getal gelyk word , na de byvoeging of af-

trekking der eenheid ; maar de eerde onder-

ftelling is eenvoudig , en onderdeld ten eerden

een gelyk getal ; daar de tweede onderdelling

deze nieuwe voordelling influit of onderdeld :

yder ongelyk getal meer of min i , word een

gelyk getal. Laaten wy deze verfcheidenheid

doen verdwynen , en laaten wy de onderdellin-

gen

T.es deur Propofirions \ on peut prendre Ia moitié de
tout nombre pair , & tout nombre impair plus ou moins
I , eft diviüble par 2. . ont une grande Analogig, & i'iden-

tité a laquclle elle fe reduit, c'effc Tidenticé de thefe: les

deux nombres font divifibles par 2. Ces propofitions n'onc

pas des hypothefes identiques , quoiqu*un nombre impair
devieriDe pair après l'addition ou la fouftraftion de l'unité:

mais la premiere hypothcfe eft (ïmple , & fuppofe d'abord

Ie nombre pair ; au lieu que Ia feconde hypothèfe renfer-

tne OU fuppofe cettc nouvelle propofition : tout nombre
impair plus ou moins un devienc pair. Faifons disparot-

tre cette diviücé ^ <5c rcDdons les I^ypothèfes identiques

ea
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gen eenzelvig uiaaken , door te zeggen : men
kan de helft neeraen van ieder gelyk getal : en

yder gelyk getal is deelbaar door 2 ; dan zyn

de twee voordellen eenzelvig (^Identic(^^\ om
dat de Analogie volmaakt is , zich alleen be-

paalende tot de twee eenzelvigheden , die hier

mogelyk zyn ; wyl yder voorftel maar eene on-

derftelling bevat , en maar eene ftelling die ou-

derling eenzelvig zyn.

Wanneer de Natuurkmidige gelykenis vol-

maakt is 5 en gelykheid word , verward men
het eene onderwerp met het ander , zo vaak

men 'er maar een van beiden voor zich heeft

;

en wanneer men beiden in zyne magt heeft ,

kan men zonder twyffeling het eene voor het

andere neemen. Dus, wanneer een Wiskuns-
tenaar eens de gelykheid van twee figuuren , of
twee redenen beweezen heeft , neemt hy de

eene

èn difant: oii peut prendre I2 tnoitié de toutnombrepair;
& tout nombre pair efl divifible par 2 , & les deux pro-
poOtions feront identiques , parceque V Analos^ie eft par-
ÏFaiie , fe réduirant aux deux feules identités posfibies ici ,

chaque propofition ne renfermcnt qu'une hypothèfe & qu'
une theie , ideniiques chacune è chacune.

Lorsque Ia refTemblance Phyfique efl parfaite & devient
égalicé , on confond Tun des objers avec l'autre routes
les foi!? qu'on n'.n a qu'un fous les yeux ; & quand on |es
a tous les deux en ion pouvoir , on fubfticue Tun è raurre
fans héfitcr. Ainfi dans la vie commune on confond ttniS

les bons ducacs enfemble , Ton prend uri bon ducat po ar
un
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eene voor de andere , zonder te twyfFelen : hy
zal hen zelv zonder onderfcheid gebruiken, zo
dra hy 'er geen onderfcheiden kenmerk in vind.

By voorbeeld : hy maakt op een vel papier twee
gelyke Cirkels ,

yder ftaat op het midden van
van het papier even hoog , en even verre van
den zyderand. Hy ga^lt uit de kamer : ik keer

het blad het onderfte boven 5 zo dat de Cirkel

van de regter hand nu aan de linker is. De
Wiskunftenaar terug koomende , zal zeker niet

merken , dat ik het papier omgekeerd heb.

Wat aanbelangd de twee gelyke redenen , deze

zal hy niet de eene voor de andere neemen ,

wyl zy hunne onderfcheids kenmerken hebben

;

door deze is het eerde en het tweede lid van
de eene , het eerfte en tweede lid van de vol-

gende niet. Ondertusfchen na gezegd te heb-

ben : 12 is tot 4 als p tot 3 , houd de Wis-

kun-

un autre fans héfiter. Ainfi Ie Géometre , quand il a une
fois prouvé l'égalité de deux figures , de deux raifons

,

fubflitue Tune a T autre fans balancer : il les confondra
même dès qu'il n'y retrouvera plus aucune marque diftin-

ftive. Par exemple : il tracé fur une feuille de papier

deux Cerclcs égaux , chacun au milieu de la hautsur du
papier , & également diftant de fon bord latéral ; puis il

lort de la chambre : je tourne la feuille fans deflus des-

fous , de fa^on que Ie Cercle de Ia droite foit a gauche.

Le Géometre revenu ne s'appercevra certainement pas de
ce renverfement. Quant aux deux raifons égales il ne les

confondra pas , parcequ'elles portent leurs* marques dis-

tinftives avec elles , l'ant^cedent & le conféquent de Tune
n'étant pas l'antécedent & le conféquent de I'autre : Ce-
pendant , fi après avoir dit; u eft h 4 comme 933,

Ic

1
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kunftenaar zich met niets anders bezig , zo dat

hy om die fchikldng niet meer denkt. Hy keert

tot deze evenredigheid wed^r , zonder te zoe-

ken hoe hy dezelve gefchikt had , zal hy ook

te regt zeggen , 9 is tot 3 als 12 tot 4 , en

zal dus redenen zamenmengen : men vind hier

van alom voorbeelden.

Maar de gelykheid van twee Natuurkundige

onderwerpen is geene eenzelvigheid ; want die

twee voorwerpen blyven altoos twee , en zullen

aan de ziel altoos twee gewaarwordingen mede-
deelen , en nooit eene alleen.

Hier uit volgt klaarblykelyk , dat nooit de
Analogie volmaakt zal konnen zyn , tusfchen

twee Hgchaamen , fchoon dezelve gelyk zyn ,

want deze twee ligchaamen konnen nooit in een
Beeld zamenloopen , veel minder noch in een

denk-

le Géometre s'occupe d'autre chofe, au point d^oublier
eet arrangement , & qu'en fuite il revienne a cette pro-
porrion , fans chercher commenr il I'avoit dispofée la pre-
miere fois , il dira fort bien : 9 eft è 3 comme 12^4,
& confondra ces deux raifons : on en trouve des exem-
pies parcout.

Mals 1'égalité de deux objets Phyfiques n'efl pas une
identitê^ car ces deux objets en feront toujoursdeux, por-
teront toujours è 1'ame deux fenfations , non une feule.

11 fuit manifeflement de lè , que jamais VAn(4pgie np
pourra être parfaite entre deux corps, quoiqu'ils foient
égaux; car jamais ces deux corps ne fe confondenc en une

feule
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denkbeeld. Laaten wy twee CompasnaaJderl

onderftellen , die volkomen gelyk zyn ; devvyl

*er eene zeer groote Analogie tusfchen het Yzer
én den Zeilfteen Is *, zal men nog eene grooter

vinden tusfchen de twee Naalden ; maar intus-

fchen zyn zy altoos tv^^t : myne ziel kan zich

dezelve niet verbeelden onder eene en dezelve

beeldcenis, fchoon zy alle beiden het denkbeeld
van een gezeilfteende Naald in het algemeen in

hem doen ontdaan ; want of hy Verbeeld zich

eene van deze Naalden in het byi^onder , of
wel , ( dewyl de llofFe onindringbaar is

^
) zal

hy zich dezelve noodzakelyk beiden verbeelden

,

als yder eene byzondere plaats beflaande , en
zal dezelve , by voorbeeld , niet onder een en
het zelve beeld vereenigen , en noch veel min-

der onder een en het zelve denkbeeld , want
yder denkbeeld deeld deszelvs byzondere ge-

waar-

feule image , bien moins encore en une feule idéé. Sup-
pofons deux aiguilles airnantées parfaitement égales; puis-

qu'il fe trouve'une tres -grande Analogu être TAimant &
Ie Fer , a plus forte raifon s'en trouve-t*il entre ces deux
aiguilles ; cependant elles font toujours deux ; mon efpric

ne f^auroit fe les repréfenter toutes deux fous Ia même
image , quoique toutes deux réveillent en lui l'idée d'une
aiguille aimantée en général ; car , ou il fe repréfente une
de ces aiguilles en particulier , ou bien , la matiere étanc

impénetrable , il fe repréfentera ucceflairemenc ces deux
aiguilles comme occupanc les places difFerentes, & ne les

Téunira par exemple pas (bus une feule & même image ,

Bi è plus forte raifon fous une feule & mêmeidóe> chaque
image
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waarwording aan de ziel mede , en kan niet

nalaaten zulks te doen , ten zy dat denkbeeld

verdwyne.

De volmaakte Analogie kan derhalven geen

plaats hebben , dan tusfchen twee zaaken , die

zich aan het verftand voordoen ; dat is te zeg-

gen : tusfchen twee wyzen van redeneeren , of

tusfchen de wyze en toepasfing der twee rede-

neeringen 5 maar niet tusfchen twee onderwer-

pen 5 op welken men die twee redeneeringen

toepast , ten waare die twee onderwerpen ook
alleen voor het verftand vatbaar waren. En
indien 'er eene volmaakte Analogie plaats heeft

tusfchen de wyze en de toepasfing der twee re-

deneeringen 5 is die Analogie eenzelvigheid ,

en by gevolg , zoude eene van die wyzen van
redeneeren , niet goed , noch voldoende kon-

nen zyn, indien het de andere ook niet is. Het
is

image portant Hi perception particuliere è Tame , & ne
pouvaiic cefler de l'y porcer, è moins de s'évanouir.

U Analojtie parfaice ne peut! donc avoir lieu qu'entr«
deux chofes intelleduelles ; c'eft adire : entre deux ma-
nieres de railönner , ou entre la forme & l'application de
deux raifonnements, mais non entre les deux lujets, aux-
quels on applique ces deux raifonnements , a moins que
ces fujets ne foient aulTi inrejlecluels. Et s'il regne une
Amlo'^ie parfaite entre la forme & rapplication de ^qvi^

raifonnements , cette ylnalogie eft identité , & par coi^fé-

quent une de ces manieres de raifonner ne fgauroit être
bonne (Sc concluante fans que Tautre ncle foit ^.uffi. Ceft
XXIL DeeL Q par
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is door middel van een verward begrip v^an dit

grondbeginzel , dat noch niet verklaard is , dat

een Leerling in de Redeneerkunde verzekerd is

van wel geredeneerd te hebben , wanneer hy
de wyze van de fluitreden wel toegepast heeft

,

of wanneer hy dezelve wyze van redeneeren op
eenig ander onderwerp overbrengt , dan dat het

geen zyn Meester hem ten voorbeelde gegee*

ven heeft* Het is ook op dezen fchoon be-

dekten grond , en op dien , op welke men alle

de onderwerpen , die elkander volkomen gelyk

zyn 5 kan verwisfelen , dat de Meetkunflenaar

fteund 5 wanneer hy , om een voorftel zo veel

te duidelyker te betoogen , hy zyne betooging

ftaaft en toepast op eene figuur ; want het is

klaarblykelyk , dat , indien hy niet voor toege-

ftaan nam , en indien men hem konde betwis-

ten 5 dat het zelve betoog waar bleef, fchoon

op eene andere figuur toegepast , die in betrek-

king

par un fentiment confus de ce principe non développé en-
core , qu'un apprentif logicien efl für d'avoir bien raifon-

né lorsqu'il a exademenc appiiqué Ia forme de Syllogisme,
OU lorsqu'il a employé la même maniere de raifonner fur

quelqu'autre fujet que celui que fon Ma£cre lui a própofé
pour exemple. C'eft encore fur ce principe caché , &
fur celui que Ton peut fubftituer Tun è 1'autre tous les ob-
jets parfaitement femblables, que fe fonde Ia Géomecre,
(juand, pour démontrer plus claireraent une propofitiön »

il applique fa démonftration è une figure queiconque; car

il eft clair que s'il ne prenoit pas pour accordé , 6i que ü
Ton pouvoit lui nier , que Ia méme démonftration refte

vraje^ quoiqu'appliquée h une autre figure parfaitement
fem.r
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king van alle de deelen van zyne onderftelling

volkomen aan dezelve gelyk is , hy verpligc

zoude zyn , om zyne befchoawing te betoogen

voor yder nieuwe figuur.

De Analogie uitloopende op eene eenzelvig-

heid, is daidelyk te zien, dat, zo dra men de-

zelve ontdekt heeft , dan alles wat klaarblyke-

lyk uit die eenzelvigheid vloeid , ook waar is in

de beide onderwerpen. Dus overtuigd zynde ,

dat het Vuur eene ftofFe is , fchoon eene zeer

fyne ftoffe , en derhalven die eenzelvigheid

heeft met eenen loden bal , zyn wy verzekerd

,

door de Analogie , dat het Vuur zwaar is ,

fchoon men het nooit gewoogen heeft : indien

deze vloeiftof by alle gelegendheid tragt te ry-

zen , dat is te zeggen , zich van het middel-

punt der Aarde te verwyderen, in plaats van na

het

femblable réiativement è tous les anicles de fon hypothe-
fe, il feroic obligé de démontrcr fon théoremc pour cha-
que nouvelle figure.

'

h'Analogie fe réduiTant a una identité, i] eft manifefle
qu'aufliiót qu*on Ta découverte , tout ce qui refulce évi-

demment de cette identité feule, eft vrai dans les deux
objets. Ainfi ^ convaincus que Ie feu eft une matiere

,

quoique tres -fubtüe, & qu'il a par conféquent ce^a d*i-

dentique avec une balie de plomb, nous fommes fors par
VAnalogie que Ie feu eft pefanc , quoiqu'on ne fait jamais
pefé: li dans toutes les occafions ce fluïde tend k monter,
c'eft- è • dire ; 4 s*cloigaer & non k fe rapprocher du een-

C i
'

tre
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het zelve te naderen , gefchied zulks , om dat

,zy ligter dan de lucht is , op welke zy om zoo

te fpreeken zwemt.

De gelykenis en de Analogie flrekken beide

ten gronde aan de waarfchynelykheid en aan de

zekerheid. Wanneer wy niet verzekerd zyn ,

dat de gelykenis en de Analogie geheel zyn

,

blyven wy by de waarfchynelykheid, die in ze-

kerheid veranderd, wanneer wy verzekerd zyn,

of meenen te zyn , dat de gelykheid en de Ana^
ïogie in allen opzigte volkomen zyn.

Een Wilde ziet voor de eerftemaal een gloe-

jend Yzer , hy wil het vatten en brand zich.

Des anderen daags , toont men hem van verre

een ftuk houts , met een levendig Veimillioen

rood befchilderd ; hy geloofd, dat het gloejend

yzer is van daags te vooren , en wil het niet

aan-

tre de Ia Terre , c*eft qu'il eft plus léger que Pair , fur

lequel il furnage pour amü dire.

La rejfemblance & VAnalogie fervent toutcs deux de fon-

dement a ia probabilité , & a la certitude. Lorsque nous
'ne fomnies pas fürs que la rejfemblance & VAnalogie foient

torales, nous en reflons k la probabilité, qui fe tourne en
certitude quand nouiJ femmes ou croyons être aflurés que
la rejjemhlance (Sc VAnalogie font totales.

Un Sauvage voit pour Ia premiere fois un Fcr rouge ,

51 veut Ie faifir & fe brüle. Le lendemain on lui moncre
d'un peu loin un morgeau de bois peint d'un Vermillon

ires- vif \ il le croit le fcr rouge de Ia vcille, (Sc ne veut

pas
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aanraaken , om dat , volgens zyn gevoelen , de

gelykepis volkomen is , en hy verzekerd is zich

te zullen branden. Iemand gaat dat gewaande

gloejend Yzer haaien , en brengt het hem. De
Wilde rtaat in twyfFel , fteekt de hand uit

,

trekt dezelve weder te rug ; fteekt haar weder

uit 5 eindelyk geen warmte voelende , raakt hy

het hout aan , en word dus verzekerd , dat hy

zich bedroogen had. Dan plaatst men een ftuk

gefchilderd hout naast een gloejend yzer , en

men toont hem , dat het eene geheel digt is ,

terwyl het ander iets doorzigtigs heeft. Eeni-

ge dagen daarna ziet hy weder het gefchilderd

hout ; hy is nu niet meer verzekerd , dat het

een gloejend yzer is , dit komt hem op zyn
best waarfchynelyk voor. Intusfchen zich niet

geheel op zyn gezigt durvende vertrouwen , en

vreezende , dat het zelve iets dat maar zeer

weinig

pas Ie toucher, parcequ'a fonavis la reiïemblance eft par-

faite, & qu'il a la cercitude de fe brüler. Quelqu'un va

prendre ce prétendu fer rouge , & Ie lui apporte ; Ie Sau-

vage héfice , approche Ia main , la retire , ik l'appr^ che
encore ; enfin ne fencanc aucune chaleur , il touche , &
s'aflure qu'il s'efl trompé. Alors on place ce morceau de
bois peint il cóté d'un fer rouge , & on lui mon^re que lo

premier eft abfolumenc opaque , au lieu que l'aurre , a
quelque choie de transparenc. Quelques jours après'jl

voic de nouveau fon morceau de bois enluminé , j1 P*efb

plus för que c'eft un fer rouge , cela ne lu' paroft que
probable tout au plus. Cependanr n'ofenr touc è faic

ie fier k fa vue, &, craignanc qu*elle ne lui fafTe prendre
pour opaque ce qui n*cft que tres peu transparenc il ap-

C 3 pro-
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'weinig doorzigtig is , voor geheel oncloorzigti;^

zoude doen neemen , fteekt hy voorzigtig de

hand uit , en geen warmte gewaar wordende ,

word de waarfchynelykheid by hem zekerheid ,

en hy vat het ftuk houts vrymoedig aan.

Deze zekerheid rust op een befluit uit s^ely-

kenis , en niet op een beüuit door Analogie.

Volgens myne gedachten is deze foort van ze-

kerheid 5 die op , eene vohnaakte gelykenis be-

rust , ( of die men geloofd volmaakt te zyn
,

)

het In/iw&. Want men noemt InJlinSi eene

natuurlyke beweeging , die geene redeneering

veronderftellende , aan Menfch en Dier gemeen
is 5 en niet kan veroorzaakt worden , dan door

eene der Zintuigen , dat zelv door een natuur-

lyk voorwerp bewoogen word. Wanneer dit

wezentlyk is , het geen het fchynt, dan is het

InftinSi opregt ; maar het bedriegt , wanneer de

proche la main avec précaution & ne fentant acu e cba-
ieur, la probabilité redevienc certitude, il faiiit hardiment
Ie morceau de bois.

Cctte certitude efl: fondéc fur une conclufion par res'

femblancey non par Anah^ie. A moo avis cecte efpece de
certitude , fondée fur une refTemblance parfaite , ou crue,

telle, eft l'indindl. Car on appeile inftinft un mouve;
ment naturel , qui ne fuppofant aucun raifbnnement , eft

commun d THomme & è Ia Bêce , & ne peut être occa-
fionné que par quelqu'un des fens , ému lui-même par

un objet Phyfique. [.orsque celui -ei eft recllement ce

qu'il parelt , i'inflind eft üncère; il eft trompeur quand
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^eïykenis in ftede van volmaakt te zyn , alleea

fchynbaar is. Intüsfchen kan het voorzigtigfte

nienfch het niet ontwyken , van zich byna ge-

duurig aan het h/link overtegeeven in de ge-

meenite zaaken van het leven : hy zoude nooit

vorderen , indien hy zyne i;eden 'er in de plaats

wilde ftellen. Iemand, die aan de maaltydzit-

iende , zoud^ willen onderzoeken , en naauw-

keurig naagaan , of zyne foupe , zyn brood

,

zyn wyn wezentlyk zyn het geen zy zyn moé-

ten , en het geen zy fchynen , zoude den hal-

ven dag aan dat onderzoek verfpillen. Geluk-

kig is het 5 dat het InjiinB zo dikwyls niet be-

driegt 5 dan men in den eerllen opflag zoude

vreezen: het is zelv fomtyds zekerder, dan de

redeneering ; dit bewyst het voorbeeld der Die-

ren : het is waar , dat deze Zintuigen hebben,

die door geen buitenfpoorigheid noch misbruik

bedor-

la reJJ'mhlancs au lieu d'écre parfaite , n'efl qu'apparenre.

Cependant THomme Ie plus prudent nc fauroit évue:(de
fe livrer presque continuellcment è Tindind dans les cho-
fes les plus ordinaires de Ia vie : s'il vouloit lui fubflituer

Ia raifon , il n'avanceroit jamaic. L'Homme, qui en fe

jTicttant h table , commenceroic par examiner ferupuleu-

feraent fi fa foupe , fon pain , fon vin , &c. font recüc-
menr ce qu*ils parofTent & doivent étre , pevdroir la n:.oi-

tié du jour è cec examen. Heureufenient Tinflind nö
trompe pas aulli fouvenc , qu'on pourroit Je craindr.t? au
premier coup d'oeil : quelquefois ipéme il ei\ plus für que
ie raifonnement ,• 1'exemple des Bétes Ie prouve ; il e(t

vrai que celles- ei ont des lens, qu'aucun abus , aucuji

exces n'onc altere^ , & qui font par exeö)ple plus délicats
*

C 4 que
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bedorven zyn , en die derhalven gevoeliger zyn
dan die van den Menfch. Verder zyn de ge-

ïykenisfen , die groot genoeg zyn om volkomen
te fchynen, zeldzaam , en de minde twyftelag-

tigheid wekt de reden, en roept dezelve tot

hulp der zinnen.

Laaten wy overgaan tot een voorbeeld van

waarfchynlykheid en zekerheid , op eene Ana-
logie fteunende.

Ik vind een voorflel in de Meetkunde , en
deszelvs oplosfmg , na het gefchreeven te heb-

ben , leg ik weg 5 en denk 'er niet verder ran.

Een myner Vrienden ontneemt my myn Ge-
fchrifc 5 fchryft het uit , en legt het weder daar

hy het vond , en koomt eenige maanden daar

na myn oordeel over dat voorflel vraagen. Zo
dra hy het gemeld heeft 5 fchiet my te binnen

,

dat

que ceux de rHomme. D'ailleurs les resfemblances aflez

grandes pour paroïcre parfaites , font rares, & la moin-
dre équivQque réveille la raifon , & l'appelle au fecours

des fens.

Paflbns k un exempic de probabilité & de certitude fon-
dées fur une Analogie.

Je trouvc un théoreme^de Geometrie & fa démonftra-
tioo ,.& aprés l'avoir couché par écrit ,

je Ie mets de có-

té , <k n'y penfe plus. ün de mes Arais dérobe mon Ma-
riufcripc, Ie copie, Ie remet en place, & plufieurs mois
apiès vient foumettre ce théoreme è mon jagemenc. Dès
réhoncé je reconnois que j'ai travaillé fur ie luême fujec

:

la
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dat ik over het zelvde onderwerp gewerkt heb;

de betooging begind met dezelve denkbeelden

als de myne. Ik begin het als waarfchynelyk

te vinden , dat myn Vriend kennis van myn
werk heeft gehad : de betooging gaat voort met
dezelvde redeneeringen te ontwikkelen tot aan

het einde toe , en myne gisfmg , dat is te zeg-

gen , de waarfchynelykheid , dat het zo is

,

vermeerderd. Deze waarfchynelykheid komt

uit de Jnalogie voor, die ik vind tusfchen het

betoog van myn Vriend en het myne , en die

uitloopt op de eenzelvigheid Qidentiteit') van

denkbeelden , en op die van hunne aaneenfcha-

keUng , maar dewyl het in de Wiskunde niet

onmogelykv is , dat twee lieden , volgens dezel-

ve grondbeginzelen , en dezelve wyze van re-

deneeren , dezelve zekerheid op dezelve wyze
betoogen , is myne gisfmg geene zekerheid. Ik

fta op , en kryg myn handfchrift , en verzoek

ver-

la demon (Iration débute par les i^iêmes idees que la mien-

ne ;
je co'timence k trouver probable que mün Ami a eu

connoifTince de mon travail ; Ia c^éinonftration continue-

è développer les mêmes raifonnements jufqu'ci !a fin , &
mon foup^on , c'eft-èdJre, la probabilité qu*il ell: jufte,

augmente. Cette probabilité réfulte de Y Analos,ie que je

trouve onere la démonftrat'on de mon Ami & ia mienne,
& qui fe reduit è l'identité des idees & è celle de leur en-
chainement ; mais, vu qu'en Mathématiques , il n'eft pas
in^.po^fible que deux Perfonnes ayant les mêmes princi-

pe*i , & la même manice de raifonner , démontrent de
même la mêmc vérité , mon foup^on n*e(l pas cerritude.

]e roe leve & vais prendrc mon Manufcript , puls je pne
C 5 mon
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vervolgens myn Vriend weder te beginnen , en
wanneer ik overtuigd ben van de eenzelvigheid

der woorden , ben ik verzekerd , dat myn Vriend
myn betoog afgefchreeven heeft : de Analogie

is volkomen geworden , wyl alle mogelyke een-

2:elvigheden' 'er in gevonden worden ; eenzel-

vigheid van onderwerp , eenzelvigheid van re-

öeneering , eenzelvigheid van ftyl , eenzelvig-

heid van woorden ; en inderdaad myn Vriend
bekend lagchende den trek , dien hy my ge-

fpeeld heeft.

Maar 'er is eene andere foort van waarfchyne-

lykheid , doorwelke men uit eene zaak , die meer-

maaien gebeurd is , beiluit , dat zy in dezelve

omftandigheden weder gebeuren zal : deze waar-

fchynelykheid grond zich op dien ftelregel , dat

dezelve oorzaaken dezelve uitwerkingen voort-

brengen 5 wanneer de omftandigheden dezelve

zyn.

ir.on Ami de recommencer , & quand je fuis convaincu de
ridentité des mots , je fuis für que mon Ami a copié ma
piece : Vy1nalog;ie eft devenue parfaire, parc^que toutes

les identités posfibles s'y trouvent identité de lujet , iden-

tké de nifonnemencs , idenrté de ftyle, identiré de mots.

Effedlivement mon Ami fe mee k rire , ^ avoue Ie tour

qu'il m'a joué.

Mais il eft une sutre forte de probabilité , par laquelle

:

de ce qu'une chofe efl: arrivée plufieurs fois, on conclut

que dans les mêmes circondanccvs elle arrivcra encore,

Xtne probabilité fe fonde fur Ie principe que les mémes
cafüfes , dans les mémcs circönflanccs p proüuifcnt Ic mê-
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zyn 5 en dit grondbeginzel zelve fteunt alleeu

op de eenzelvigheid der oorzaaken en oraftan-

digheden , uit welke men op de eenzelvigheid

der uitvverkzelen een befluit opmaakt. Dit

foort van waarfchynelykheid dan loopt , even
als de Analogie , uit op eenige eenzelvigheden.

Zy fluit noodzakelyk een gevolg eener vergely-

king in tuslchen de oorzaaken en de omfl:andig'

heden , om verzekerd te zyn , dat zy eenzel-

vig zyn ; zy is d^n eigentlyk eene Analogie
,

en wel eene volmaakte Analogie , wyl zy alle

de eenzelvigheden bevat , die in dit geval mo-
gelyk zyn. Deeze waarfchynelykheia is eene
waare zekerheid , wanneer men verzekerd is

van de eenzelvigheid der oorzaaken en omfl:an-

digheden ; maar is flegts waarfchyhelyk , wan-
neer men van de eenzelvigheid der oorzaaken
en omftandigheden niet verzekerd is. Ik ben
verzekerd , dat twee verfchiUende ligchaamen,

eene

me efFet , & ce principe n'efl lui -même fondé que fur Vu
dentité de caufcs & de circonftances , d*OLi l'on conclud
Tidentué d'efFets. Cette efpece de probabilité fc réduic
donc ainfi que YAnalogie , è quelques Jdeniités. Klle en-
traine néccffairemen: une comparaifoR entre les caufes &
les circonftances , pour s'aflurer qu'elles font identiques :

elie cft donc au fond une Analogie , & une Analogie par

^

faite ,
puisqu'elle renferme touies les identités posfibles

ici. Cette probabilité ell une véritable certitude, lorsqu*

oi\ efl: afluré de l'identité des caufes & de celles des cir-

conftances ; mais elle eft probabilité lorsqu'on n'eft pas
für de Tidentité de caufes & de circonftances. Je fuis f)ir,

après en avoir fait rexpérience une fois
;
que deux corps

dif'
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eene veer en een looden bal , denzelven tyd
doorbrengen in het vallen van dezelve hoogte
in het lugtledige , wanneer ik die Proef eens

genoomen heb ; om dat ik hier verzekerd ben

,

dat de oorzaak van dat verfchynzel de aantrek-

king van het middelpunt der Aarde , en de om-
ftandigheid , het lugtledige , of dat 'er geen te-

genftandbiedende middelftof is , altoos dezelve

zyn. Maar wanneer ik niet eens , maar twin-

tig maaien agter elkander dezelve bombe , uit

denzelven Mortier , en met dezelve lading op
denzelven afftand gefchooten hebbe , is het al-

leen maar waarfchynelyk , dat het my de 21 ^^e

maal zal gelukken , om dat ik maar verzekerd

ben van de eenzelvigheid van eenige oorzaa-

ken , de Bombe , den Mortier , en de lading.

Maar wat de vierde aangaat : de kracht aan de
Bombe gegeeven , vvelke van de innerlyke deugd
van het kruid afhangt y hier van ben ik zo min

ver-

difFérents , une plume & une balie de p]omb , emploient
Je même temps a tomber de Ia même hauceur dans Ie vui-

de
,
parcequ'ici je fuis für que Ia caufe de ce Phénomene ,

qui eft Pattraól-ion du centre de Ia Terre, & la circocftan-

cc, Ie vuide ou Pabfence du milieu réfiflanc, font toujours

les mcmés. Mais après avoir jetté , non pas une , mai's

vingt fois confécutivemenc , la même bombe avee Ie mè-
me Mortier , & Ia même charge h h même diftancc ,

je

n'ai que Ia probabilité de réuffir ü la 21. fois , parceque
je ne fuis für que de l'identité de quclques caufe, qui fonc

la bombe , Ie Mortier , & Ie poids de \k charge ; mais

quant a la quatrieme caufe: rimpulfion donnée è la bom-
be ,

qui dépend de la bonLC intnnfeque de lapoudre, je

u'ea
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verzeke-d als van de omftandigheden , die van

dea ftaat der Lucht, en van de kracht en ftreek

de^ Winds afhangen.

De waarfchynelykheid, van welke wy fpree-

ken 5 vermeerderd , en word eindelyk zeker-

heid , wanneer men , door het herhaalen der

Proefneerfiing met denzelven uitflag , zich kan

verzekeren , dat de oorzaaken en omftandighe-

den altoos wezentlyk dezelve blyven. De Na-
tuurkundige doet eene Proefneeming , zy gelukt

hem : hy herhaald dezelve , zy gelukt hem we-

der , zo als hy gehoopt had , dat is te zeggen

waarfchynelyk gevonden had ; thans is hy dan

byna verzekerd van den uitflag ; noch eenige

Proefneemingen , die gelukken , zullen zyn ze-

kerheid voltooijen.

Het is klaarblykelyk , dat de foort van waar-

fchynelykheid , van welke wy fpreeken , zoa
veel

n'en fui pas plus lör que des circonflances , qui dépen-
deiu de Técdt de l'Air , de la force & de la diredlion du
Vent.

La probabilité dont nous parlons , augmente & devisnt
enfin certitude , lorsqu'è force de ii-épéter Texpériencc
avec Ie même fuccès , on eft parvenu a s'aflurcr que les

caufes & les circonflances reflenteffeClivementtoujours les

mómes Le Phyficien fair une expérience ; elle Ini reus-
. fit : il la répcte ; e!le réusfit encore , ainfi qu'il l'avoit ex-
péré ; c'eft- è- dire : trouvé probable. Maintenant il efl:

pre^que für du fuccès i & encore quelques expériences heu-
leufes rcndront fa certitude complete.

Il eft manifelle , que l'efpece de probabilité en ques-
tiop

,
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veel fleund op de volkomen gelykenisfe , als op
de Analogie , wanneer het Natuurlyke Onder-
werpen raakt. Dewyl alsdan de oorzaaken van
Natuurkundige onderwerpen afhangen , die men
als gelyk aanmerkt, en dus de eene VQor de an-

dere kan neemen , uit hoofde dezrr gelykheid.

Wanneer men fpreekt van dezelve Bombe met
dezelve lading op te fchieten, is het klaar, dat

de Bombe dezelve kan zyn , maar niet de la*

ding ; het gewigt alleen van deze kan eenzel*

vig zyn in de twee fchoten. Maar dewyl men
de tweede lading volkomen gelykende aan , of
gelyk mee de eerfte Helt , ziet men die als

dezelve aan ^ én men neemt de eene voor de
andere.

Eindelyk is 'er een derde, foort van waar-

fchynelykheid , die men ontkennende waarfchy-

nehkheid noemen kan j op deze rusten alle de

Ha.

tion 5 s'appuie autant fur Ia resfemUance parfaite que fur

VAnalopi^ie^ dès qu'il eft queftion d'objets Phyfiques. Alort

les caufes dépcndant d'objets Phyfiques , qu'on regarde

comme égaux , on fubflitue l'un a Tautre en vertu de cec-

te égalité. Quand on parie de lancer la même bombe
avec la même charge , il eft clair que la bombe peut être

. la même , mais non la charge ,• Ie poids de celle • ei peuc
être identiquc dans les deux tirs. Cependant comme on
fuppofe la feconde charge parfaitement reflemblante ou
egale k la premiere , on la regarde comme la même ; on
fubftitue Tun a Tautre.

Enfin il eft unc troifieme Ibrte de-^robabilité , qu'on

pourroic Vi^^dlQx proiabiUté nés^atim i c*eft celle, fur la

quelle
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Hazard -fpellen. Hier onderfteld men, dateer

geen meer waarfchynelykheid is, dat de eene

zaak eer gebeuren zal dan de andere. In een

Lotto -fpel , of van 90 getallen , trekt men 'er

5 op hazard ; men zegt, dat men in gelyk fpel

1 8 tegen i kan zetten , dat zulk of zulk getal

niet uit de bus of doos zal komen. De rede-

neering , op welke deeze waarfchynelykheid

fteunt, is duidelyk: want 5 getallen te trek-

ken van 90 , is het zelve als i van 1 8 te trek-

ken ; maar het is niet waarfchynelyk , dat van

1 8 Loten 'er het eene eer uitkomt dan het an-

dere ; men kan dus 18 tegen i wedden. De-
ze laatfte onderllelling : (het is niet meer waar-

fchynelyk , dat het eene meer dan het andere

uitkomt ) 5 onderfleld noodwendig , dat de oor-

zaaken en omftandigheden , die zamenloopen

,

om één getal te doen uitkomen vóór alle getal-

len ,
gelyk zyn ; want ware 'er maar eene oor-

zaak^

quelle fe fondent tous les jeu?: de hazard. lei Ton fuppo-
fe quM n'eft pas plus probable que de deujr chofes Tune
arrive plutót que l'autrc. Dans ce qu'on appelle Lotto
OU de <yO numéros on en tire ^ au hazard , on dit , qu'a
jeu égal , il faut gager 18 centre i, que tel numero ne
fortira pas de la roue. Le raifonneraent fur lequel cette
probabilité fe fonde ed manifeftement : tirer f numéros
fur 90, eft la même chofe qu*en tirer 1 fur 18 ; mais il

n*e(l pas posfible , que fur 18 1'un forte de Ia roue plutóc
que l'autre ; donc il y a 18 a parier contre i. Cette der-
ïiiere hypothèfe: il n'clt pas plus probable que Fun forte

' de la roue que Pautre , fuppofe nécellalrement , que les

caufes & les circonftances qui concourenc a faire fortjr un
nu-
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zaak , of maar eene omftandigheid , meer ten
voordeele van het eene getal, dan voor het an-

dere 5 zoude het fpel niet gelyk zyn : de oor-

zaaken nu en de omftandigheden gelyk zynde
voor alle de getallen , is de uitwerking ook ge-

lyk ; en dit foort van ivaarfchynlykheid zal we-
der tot de Analogie komen , want de eenzel-

vigheid der oor^aaken en omftandigheden on-

derftellende , befluit zy op de eenzelvigheid

der uitwerking.

De waarfchynelykheid , van welk eene foort

zy ook zyn moge , fteunt altoos op de gelyke-

nis , op de Analogie , of op beide te gelyk : en
wanneer de gelykenis en de Analogie volkomen

zyn , word de waarfchynelykheid zekerheid.

IL VooR-

numéro font égales pour tous ; car s'i! y avoit une feule

caufe , OU une feule circonflance en faveur d'un numero
plurót que des autres , Ie jeu ne feroic plus égal ; or les

caufes & les circonftances étant égales pour tous, 1'efFec

l'eft auffi ; & cette efpece de probabilité rentre dans VA*
nalogie , puisque fuppofant identicé de caufes & de circon-

ftances , elle en conclud identité d*efFec.

La probabilité, de quelque efpece qu'elle foit, fe fonde
donc toujours fur la reflemblance ou fur VAnalogie , ou fur

toutes deux h. la fois : & quand Ia resfemhlance ^VAnalo-
^ia fonc parfaites , Ia probabilité fe tourne en certitude.

iï. Pré^



evER Dfc ANALOGIE , ES2i 49

I I.

VOORZORGEN , dté men neemen moet M
het gebruik der Analogie.

EERSTE VOORZORÖ.

Men moet de gel^kenis niet vermengen rnefc

de Analogie.

De Analogie het zelve in het Zedelyke zyn-

de 5 dat gelykenis in het Natuarkundige is , en
h :t Zedekimdige van den Menfch ten naauw-
ften met zyne Natuurkundigen ftaat verbonden
zynde ^ verward mön ^ gelyk ik reeds zeide ,-

de Analogie met de gel^keniSé Deeze laatfte

echter

i i.

PRKCAÜTIONS a pendu en employant V Amloglé^

PREMIERE PKÊCAÜtlON,

Ng pas confondre Ia resfernblan'ce avec VJnalogié.

L*Analogie ëtsnt au' Möral ce q'lie hi tesfemhlancè cff' aiï

Phyfiquc , & Ie IMoral de rHommc ayanc unc liaifón ifid-

mè avoc fort Phyfique , otl confond^ ainü que nous I'a-

vofts déjè diti V'Analogu & b mfcmbiun^a Cesendatit^
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echter op onze zintuigen fteunende , die ons

vaak bedriegen , of konnen bedriegen , is het

een zaak van belang de eene van de andere te

onderfcheiden : de Analogie alleen op het ver-

nuft gegrond , of op de reden , zoude ons niet

konnen misleiden , wanneer zy te regt aange-

wend word. De kenteekemn der Analogie ,

hier boven befchreeven , zyn gefchikt tot dit

onderfcheid.

Laaten wy twee Compasnaalden ondeifcel-

len 5 die volkomen gelyk zyn , maar de eene

heeft eene zeilfteenkrachtige Naald , en de an-

dere niet. Indien ik , op deze volmaakte gelij-

kenis fteunende , 'er uit opmaak , dat de niet -

zeilfteenkrachtige Naald het Noorden zal aan-

wyzen , om dat de andere het doet , zoude ik

my leelyk bedriegen.

Emile

cette derniere fe fondant fur nos fens , qu' fouvent nous
trompent ou peuvent nous tromper , il impo. cc de 1ü dis-

tinguer de la premiere : celle- ei , fondée uniqucmenc fur

rincelled ou. fur Ia raifon , ne fgauroic nous tiomper quand
€lle eft bien employee. Les C ratures ae V ^^Tulvgit tra-

cés plus haut, forit propres è cecte diitinftion.

Suppofons deux F^^ouflbles parfaitement éji^ales., mais

1'une ayanc fon aiguille s»imantée, (^i Tautre non , li » me
fiant h. cette reFfembltmce parfait e ^ j'en conclus que la Bous-

fo e fans verru magnécique montrera Ie Nord ,
parceque

Tautre Bouflble 1q montre, je me tiomperai lourdement.

Emile ,
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Emile (*) door zynen Bd'em.rh^ikim'd^

inaakt een Eend van wafch , door \vejfó:^ei),e

zeillteenkrachtige Naald gaat van den ftaarfc ïat

den kop ; > hy neemt wel iraa waar , dat zyn

Eend , in eene kom met water gezet , en aan

zich zeiven overgelaaten , altoos in de ftreek

van het Zuiden naar het Noorden gaat. Eeni-

ge dagen daarnaa ziet Emile een Compas,

en bemerkt dezelve eigenfchap. Schoon zyn

Eendvogel en 't Compas in het geheel niet naar

elkander zweemen , befluit hy , dat de Naald

van het Compas zeilfteenkrachtig is , en hy be-

driegt zich niet , om dat hy niet uit de gelyke-

ms ^ maar \x\t Af2alogie befluit.

Men

C*^ EvTTLE OM rfg VEducetion , Tom. II. pag. l8. van d-Mi

Amilerdauifchen Druk, by Nsaulme 17Ó4.

Emile (*), dirigé par fon Mentor ^ fait un Canard de
eire traverfé de la queue au bec par une ai^uüle aimanfée,
& obfcrve bientói que pofé dans un basfin p!ein d'eau,
fon Canard abandonné a lui-inême, prend toujours ia di-

redion da midi au Nord Quelques jours après Krtile
voit une Eouflble ^ y remarque la mémepropnété. Q^oi-
que fon Canard & Ia boullole ne fc rcllèmblenc en rien ,

il conclud que Taiguille de cette Bouflble ell: aininntée , &
il ne fe trompe point, parcequ'il conclud^ non par resjm-
blance , mais par Analogie,

On

(*"> ÏÏMTLE OU de VFJucation, Tomc II. pag. 18. de T EaÜ-»-

tion d'Amftcrdam chcz J. Nsaiilms 1764.

Dl.
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Men kent deeze Analogie daar uit , dat zy

I. alleen tot de reden behoord ; 2. dat zy eene

noodzakelyke vergelyking onderfteld tusfchen

het Eend en het Compas ; 3. uit de eenzelvig-

heid der zeilfteenkracht , die uit dat vergelyk

voortvloeit : daar in tegendeel de volmaakte ge-

lyke7Ïis der twee eerfte Compasfen de zinnen on-

middelyk aandeed , en geen eene eenzelvigheid

,

maar verfcheide gelykheden onderftelde.

TWEEDE VOORZORG.

Niet te befluiten uit hoofde vaü eene of

meer eenzelvigheden , (die de gronden zyn
der Analogie

, ) op eene zaak , die in het ge-

heel niet 5 of flegts ten deele , tot deze eenzel-

vigheid behoord.

Indien

Oii reconnoir cette Aiialogie a ce que t» elle efl uni-

quement du reflbrt de la raifon ; 2. elle fuppofe néccflai-

remenc Ia comparaifon du Canard & de la Bouiïble , &de
plus :j. l'identité de vercu Magnétique qui refülte de cec-

te comparaifon : au lieu que la reïfemhlance parfait? des

deux HoufToles , frappoic dircftciTienr les fens, & ne fup-

pofolt aucune identité, mais plufieurs égalités.

SECONDE PRECAUTION.

Ne pas conclure en vertu de l'identité ou des identités,

fnndtnrïencs de V Analogie , une chofe qui ne tient poir:

du teut , OU qu'en paitie k ces idv'atités
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Indien Emile , uit het zien , dat zyn

Eendvolgel en het Compas beide vry na de Po-

Jen draaide , wilde befluiten , dat de Naald en

het Compas zylfteenkragtig waren , niet alleen

,

ook , dat zy die kracht door een Zeilfteen ver-

kreegen hadden , om dat hy de Naald van zyn

Eend aan eenen natuurlyken Zeilfteen geilree-

ken had , liep hy groot gevaar van zich te be-

driegen. De eenzclvigheid op welke de /Ina-

logie in dit geval fteund , is die van 'de rigting

naar het Noorden. Deze eenzelvigheid fleepc

zeer noodzakelyk eene eenzelvigheid van zeil-

lleenkracht na zich in de Naald van het Eend

,

en die van h^t Compas ; maar niet dat de oor-

zaak 5 welke deze kracht mededeelde , aan de

eene en andere dezelve zy ; hebbende de na-

timrlyke en door konst gemaakte Zeilfteen beide

deze eigenfchap van mededeeling.

Het

vSi de ce que fon Canard & iine bousfole tournent Yyxxy

&: I'autre librcmenc vers les polos , Kmil e voli'ou c;)1'

dure , non feulemenc que I'aiji;uille <Jc 1 , bousfo'e a éré ai-

manté , mais encore qu'elle l*a été avec udc pierre d'Ai-

mant 5 parcequ'il a aimanté rai;:i.U'Jle dw ion Canard vv.: c
un Aimanr naturel, il couvroit grand ri.^que de fe t'O-Tper.
L'identité fur laquelle fe fonde ici V Anakgia clt celle de
direction vers Ie Noi-d ; cette identicé cnrraine bien ' é-

ceiTairemenc une identité de verru uiagnécique d- ns l'ai-

gu'lle du Canard , & celle de Ia bousfole , mai? non que
]a caufe qui a communiqué cctcc vercu a l'une öc a l'autre
foit la même , rAiroanc* naturel & T AiLificiel ayauc t^us
les deux cctce propriété coinmunicative.

D 3 Le
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Het beste en misfchieii eenige zekere mid-

del , om deze feil te vermyden, i's de analogie

jche redeneering tot eene fiuitreden te brengen

,

tvr^ar van de eenzelvigheid ( de grond der Anü"
logie ) het tweede lid is , en het eerfte lid een

algemeen onbetwistbaar Voorftel , dat het twee-

de lid bevat.

Dus kan men zeggen

:

Yder Naald , die de eigenfchap heeft van

vry naar het Noorden te draajen, is zeil-

fteenkrachtig.

De Naald van een Compas draait vry naar

het Noorden ;

Zy 13 derhalven zeilfteenkrachtig.

Terwyl

Le meilleur & peut-être Tunique moyen aiTuró d'éviter

ccite faute , c'e(f de rcduire le raifonnemenc Analogtqiie

en un ryllogi.smc, dont Tidcnaté fondement de rv^wa^o^iff

foit la niineuré, & la majeure une propofition génerale in-

contcilable & rcnfermcnc Ia mineure.

Ainfi l'on peut dire

:

Cette aiguille , qui a la propriété de fe tourner libre-

nient vers le Nord , a été aimanté.

L';nenille de la Bousfole fe tourne librement vers Ie

.Nord ;

DoDc die a été aimantée.
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Terwyl men niet kan zeggen

:

Yder Naald , die vry naar het Noorden
diaa^'t 5 is zeilfteenkrachtig gemaakt door

eene Zeilfteen. f

Zynde dit Voorftel niet minder dan on-

twyffelbaar.

Deze tweede voorzorg op het befluit , door

gelykenisfe toepasfende, en zorg draagende van
niet uit de gelykheid , die de grond der geiyke-

wsfè is 5 een befluit te trekken , dat maar ten

deele of geheel niet tot die gelykheid behoord

,

zal men door gelykenis konnen befluiten , met
zoo veel zekerheid , als door Analogie.

Hier moet men vooral zich verzekeren , dat

het voorftel , dac het eerfte lid maakt van de

Sluitreden , waar van de gelykheid , de grond

van

Au lieu qu'on ne peut pas dire;

Toute aiguille que fe tourne librement vers Ie ^?ord 3

a été aJmantée avec un pierre d'Aimant.

Cette propofition n'étant rien moins qu'inconteftable-

En appüquant è la conduüon par resfemhlance cette fe-

conde Précaution , & pJenanc garde de ne pas déduire de
ré(',.ilité , fondement de ja resjemblance une oinclufion ,

qui ne r'enne qu'imparfaitement ou point a cecre égalité,

€n pouna conLiure par resfemhlance avcc autant de certi-

tude que par Analogie,

lei fur-tout j] faut s'aiTarer que la Propofition qui fait

la majeure du fyliogisme , dont l'égalité bafc de Ia resfem-

D 4 bhnc^
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Vïin de gelykenisfe , het tweede lid maakt, on-

betwistbaar is ; om dat dikwyls twee zeer ver-

fchillende oorzaaken op eene der zinnen , de-

zelve uitwerking doet, en derhalven aan de ziel

het zelve gevoel geeft. * Dus het gloeijende

yzef , en het in Vermillioen gefchilderde ftuk

^outs , op het oog van den Wilden dezelve uit-

\vpfking doende , ye^roorzaaken aan zyn ziel de

gewaarwording van een levendig rood , en de-

zelve gewaarwording doet hem ten onregte be-

ilijiten 5 d it die twee voorwerpen eene volraaak-

tg gelykenis hebben. Laaten wy oncerftel-

ien , ^at onze Wilde een goed Redenkunfte-

nanr zy , dan zoude hy zynen misflag konnen
JDemerken , zonder de aanraaking te hulp te roe-

pen 5 door te trachten de fchielyke redeneering

vm ?yn Inftinét tot eene Sluitreden te bren-

gen , die alleen kon beginnen door het volgen-

de, Vporflel;
^

. Al

}lance fait ïa mineure , efl: incontcflable ; parceque fbu-

yent deux caufes crès- ditterenres font fur un des fens Ie

iTième tffer , & porient par conféquent une mémc fenfa-

Vifxn a I'ame. Ainü Ie ftr rouge & Ie inorccau de bois,

peiht 'en Vermillon , faifant iur l'oeil du Sauvage Ie mêmc
^ii'e», 'oaüiënc a fon ame la fenfation d'un rouge vjf, &
oètte méme fenfation lui fait conclure è tort , que ces

d'-^ux objets' ónt une rcfTerablance pajifaite. Suppofons

xiéiiQ v^au'yagè bon logicien, il auioit pu s^ipperc^vojr

Ö'q
'^fi nippnfe, fans recourir k ratrpuchement - en efln-

yi(n( dq ^-éduire Xq raifonnemt^qt fubic di^ fon inflinól h uiv

ipoi^i^iiieVqui'p'aurpit pu commencer qqe par \\ Propo7

^M^Ï5^?5 ^,,
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Al wat levendig rood is , veroorzaakt nood^

zakelyk dezelve fmart, die 111 jr een gloe-?

jend yzer veroorzaakt heeft.

Dit Voordel niet minder dan onbetwistbaar
~ zynde 5 moest hem ten eerlten toonen

,

dat hy zich konde bedriegen , en zich

'^ezentlyk bedroog,

'Er legt derhalven des te meer aan gelegen

,

om de redeneering door gelykenisfe te konnen
onderfcheiden, van die door Analogie^ wylhet
eerfte meer bekwaam is om dwaaling te veroor-*

zaaken, of dat twee voorwerpen, die zeer ver-

fchillende zyn , op eene van onze zinnen de-

zelve uitwerking konnen voortbrengen. Om
zich niet te bedriegen in dit geval , zoude men
moeten beginnen met het onderzoeken , welke
uitwerkingen de gemelde voorwerpen moeten

en

Tout ce qui ed d'un rouee vif , caufe néccflairemcnt

Ia méme douleur que m'a caufé Ie fer rouge.

Cette Propofition n'étant rien moins qu'incontefta-

ble, iui auroit d'abord montré qu*il pouvoit fe trom-
• per , OU fe trompQit effeótivemenc»

11 importe dpnc d'autant plus dq f^avoir d^flingucr Ie

raifcnncfTienc par resfemblance de celui par Analogie ^ que
Ie premier eft plus fujet è induire en erreur , ou que deux
objcts tres différent peuvent produire fur un de nos fcns

1^ picme effet. Pour ne pas fe trompcr dans ce cas , il

faudioit comraencer par examiner quels ciTccs les objets en
Ds ques'
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en konnen veroorzaaken op onze andere zin-

nen 5 en zich vervolgens verzekeren dat zy die

wezentlyk voortbrengen , het geen dikwerf niet

fchielyk gaat , noch fbmtyds mogelyk is. Daar
in tegendeel de Analogie , alleen van het ver-

ftand afhangende , veel meer onder ons bereik

is 5 en ook fchielyker werkt. By voorbeeld ,

indien het half yerheven Schilderwerk boven de
deur , van het welk ik hier boven gefprooken

heb , zo hoog geplaatst geweest was , dat ik 'er

niet aan konde raaken , dan door middel van
eenen hoogen ladder , en ik zulk een niet had

,

zoude ik my nooit door myn. Gevoel hebben
konnen verzekeren. Maar door Analogie re-

deneerende 5 zoude ik 'er wel haast van verze-

kerd zyn. Ik zoude waargenoomen hebben
,

dat , wanneer ik dat fluk van boven de deur

afnam , en het elders plaatste , het noodzal^elyk

ook van fchyn ( of dag ) veranderen moest

,

en

queflion peuvent & doivcnt produlre fur nos autres fens

,

& enfuire s'airui*er qu'ils les produifcnt efFeótivemenc , ce
qui fouvent n'eit ni expédicif ni posfible. Au lieu que
VAnahgh , ne dépendant que/ de 1'intelleól , efc beaucoup
plus en norre pouvoir & beaucoup plus prompte. Par
exen ple , fi Ie deflus de porte en clair-obfcur , dont j'ai

parlé plus haut, avoit été élevé au poinc que je n'euiïe pü
Ie toucher fans une grande échelle , & que cclle ci ra'euc

manqué , je n'aurois jamais pu m'aflurcr de mon erreur

par Ie fens de toucher. Mais en raifonnant par Analogie

je m'en fcrois bientot afPu é. J'aurois obfervé , ü en

changeanc de place , Ie defius de porte chaDgeoic aufH

d'ap-
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en ziende, dat het dit niet. deed, zoude ik ver-

zekerd zyn , dat het een Schildery was ; want

in het flük boven de deur , en in een graauw

Schilderftuk een eenzelvigheid , van onveran-

derlykheid vindende in den dag (*) , konde

ik deze Sluitreden gemaakt hebben

:

Yder voorwerp , van het welke de dag de-

zelve blyft 5 fchoon het gezigtpunt ver*

anderd', is. gefchilderd.

De dag van het ftuk boven de deur 5 blyft

altoos dezelve, enz.

Derhalven is het eerfte voorflel onlochenbaar;

Ver-

(* ) Het Franfch zegt apparence , (het geen fchynbaarheid

of fchyn beteekend) ; doch 'k ben genoodzaakt geweest het
woord dag 'm den zin der Schilders te gebruiken , om my
'^Uidolyktr uit te drukken , wyl in deeze Verhandeling het
zeer naauw op de eigentlyke_ beteekenis der woorden'^aan-

koonu ; hierom heb ik ook hier het clair obfcnr door graauw
Schilderftuk- YCiXSiM , onder welken naam het by de Kunfi:e-

naars en Kunstminnaars meest bekend is. Vert.

d'apparence , & voyant que non , j'aurois été för que c'é-

toit une peinture , parceque trouvant entre Ie defllis de
porte & un clair -obfcur identité d'iinmutabilité dans 1'ap-

partnce , j'aurois pu faire ce Syllogisme :

Tout objet dont Tapparence demeure la même, quoi-
que Ie point de vufe change, eft pcint

;

L'apparcnce du deflus de porte demeure toujours la

même , &c.

Dont la premiere Propolition eft inconteftable.

Au
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Verder beduit ik hier door /Analogie , en niet

door gelykenis^ dat het deurftuk gelchilderd is,

fchoon ik in den eerften opflag in verzoeking

kwam , om het tegendeel te gelooven. Het is

waar , dat myn gezigts - zin ten geleider dient

,

tot de modificatie van myn ziel , welke ver-

oorzaakt word door de onveranderlykheid van

het daglicht in het ftuk; maar het is even waar,

dat deze modificatie der ziel
,

geen gezigts

-

gewaarwording is. En in der daad , indien ik

aan den blinden Saunderson, die lesfen in

de Gezigtkunde gaf , gezegd hadde : zie daar

een ftuk boven de deur , dat my half verheven

werk fchynt; , maar als ik het van plaats veran-

der 5 blyft de daging altoos dezelve , zoude

Saünderson zonder twyfFelen geantwoord

hebben : het is een uitmiintend wel gefchildqrd

Graauwftuk.

III,

An refle je conclus ici par Analogie ^ & non par resfem-

llance , que 'e deflus de porte e(t peint, quojqu'au pre-

mier coup d'oeil on feroic tante de croirc tout Ic contraire»

Jl eft vra! que Ie fens de Ia vue ferc de véhicule è la modi-
ficat'on de 1'ame caufée par rimmutabilité de 1'apparence

du deiïus de porte ,' maïs il eft également vrai , que cette

iDoditicacion de i'ame n'eft pas une fenfac^on vifuelJe. Cer-
tainement fi j*avois dit è l'aveugle Sahnderson, qui

donnoic des legons d'Optiquc : Voila un deflus de porte

qui me femble un bas- relief; mals en changeant de place

1'apparencG de ce deflus de porte demeure toujours Ie mê-
jne. S A

a

.V D E R so N m'au' oit repliqué fans helieer : c'eft

ua clair-obfcur parfaitement executé,

UU
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II L

HET GEBRUIK DER

ANALOGIE.

De Analogie niet kutinende bedriegen , waïï-

tieer zy met de nodige en bovengemelde voor-

zorgen gebruikt word , is voor den Wysgeer
een groot behulp in het onderzoek der Natuur-

en Zedekundige waarheden : tot meer order en
klaarheidshalven , breng ik dezelve tot de vier

volgende Gebruiken:

EERSTE

I I I.

ÜSAGES DE L'ANALOGTE.

i

VAndlomy employee avec les Précautions convenables
& prescrites , re trompant poinc , elle eft d*un grand fe-
cours au Philofophe dans Ia recherche des véricés Phyfi-
ques & Morale: pour, plus d'ordre &dc clarté, je réduis
fes üfages aux quatre fuivants»
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EERSTE GEBRUIK.
Dficr middel der Zintuigen , eerst zyn eigen oor-

deel , en daarna dat der anderen in de zaaken
,

die het verftand aangaan , te volmaaken.

Laaten wy hier herhaalen , het geen wy reeds

beweezen hebben , te weeten : dat de volmaak-

te Analogie plaats kan hebben tusfchen twee
redeneeringen , en dat alsdan de eene niet waar

en beüuitend kan zyn , zonder dat de andere

het ook zy. Telkens derhalven , dat men op
zaaken , die alleen tot het verftand behooren ,

een redeneering toepast , die volkomen Analo-

gifch is met eene waare redeneering , en die

toegepast is op ftofFelyke zaaken , is men ver-

zekerd van een verftands - redeneering , en der-

halven zoude men zich niet konnen gewennen

,

om

PREMIER USAGE.
Ferfed;iGnner d Vaide des Sens , d" ahord fon propre '

jugement y cf enfuite celui des atitres ^ dans
les cbofes intelle6iueUes,

Rappellons-nous ici ce que nous avons déja trouvé

,

fgavoir : que VAnalogie parfaite peut fe trouver entre deux
raifoDnements, & qu'alors 1'un ne fauroit être vrai & con-
cluanc fans que Tautre rie Ie foit auüi Dons toutes les

fois qu*on applique aux chofes intelleftuelles uu raifonne-

menc parfaitement analjgue ^ h un raironnement vrai & ap-

plique è des objets matériels , on eft für du raifonnemcnt

intelle6tuel , &; par conféquent on ne fqauroit s'accoutu-

mer
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om juist en naauwkeurig te redeneeren over na-

tuurkundige zaaken , zonder dezelve gewoonte

aan te neemen by zaaken 5 die het verftand al-

leen raaken , en dez,e gewoonte fteund op de

Analogie.

VOORBEELD.
De Wiskundige Wetenfchappen , volgens de

wyze der Ouden , beoefFend , vereenigen het

dubbeld voordeel , van het verftand meet - en
redekundig te maaken , door zich te gewennen
om juist over Wiskundige figuuren te redenee-

ren 5 het geen zigtbaare voorwerpen zyn , die

door de zinnen konnen vergeleeken worden ,

brengt het verftand deze wyze van redeneeren

over op onderwerpen , die geheel verftandelyk

( intelle&ueel^ zyn , en het vereifcht in dezel-

ve even als in de Wiskunde , korte , klaare en

juiste

mer k raifonncr avec exaftltude fur de^ objets Phyfique?

,

fans prendre laméme habitudt^ par rapport k l'in^elleduel,

<k cette habitude eft fondée fur VAnahgie,

E X E M P L E.

Les Mathématiques, étudiées è la man'ere des anciens,
réunisfent Ie doublé avanrage de rendre l'efpric Géomerre
& Logicien. A force de s'accourumer è raifonner ex de-
ment fur des figures, objets vifibles & co.npar..bles k !*ai.

'de des fens fefpric cran^porce anihg'qugintint cette ma-
niere de raifonner aux objets puremenc inrelledtucls , &
lè, comme dans les Mathématiques , il exjge des détini-

tlODS
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juiste omfchryvingen ^ en neemt voor flelregels

( cxkmds^ geene anderen aan , dan grondbe-

ginzelen , welker duidelykheid de ziel in den
eeiflen opflag aandoet en overtuigd , en ftaat

riets toe > dan zulke zaaken , die men niet kan
ontkennen , zonder aan zich zelven oordeel en
begrip te weigeren : al het andere ziet de ziel

als twyffelachdg aan , tot dat het t^w ftrengften

betoogd is , volgens eens vastgeftelde grondbe-

ginzelen. Maar dit geftrenge betoog ook eens

gedaan zynde, zal geerie zwaarigheid, geene te-

genwerping het doen waggelen. Hy weet door

de wiskundige kundigheden , zonder te twyfelen

,

dat men zeer fchynbaare tegenwerpingen maa-
ken kan tegen bewezene voorftellen , die daarom

niet te min waar zyn. Welke tegenwerp iageii

zoude een Wysgeer , die geen Wiskonltenaar is

,

niet maaken tegen de voorftellen ^ dat 'er niets

be-

tions brcves, claires & précifes,- il n'adopte pour axiomes
que les principes donc l'évidence Ie frappe & Ie convainc
d'abord ; il n'accorde que les. chofcs qu*on nc fgaüroir re-

fufer fins fe refufer è foi même Ie jogement & fa concep-
tion : tout Ie refte il Ie regarde comme douteuK , jusqu'^

ce qu'on Ie lui démontre rigoureufement d'après \q?> prin-

cipes una fois pofés. Mais aufli cette démonftration ri-

goureufe une fois faite, aucune diflicuké, aucune objec-

tion ne l'ébranle : il f^ait indubitablement par les Mathe-
matiques , qu'on peut faire des objeólions tres - fpécieu-

ïes contre des Propolitions demontrées , fans qü'clles en
foyent moins vraies. Que d*objedions un Phüofophe

nöQ Géomctre, ne fcroic-il pas contre les Propoficians

:

(Ju'il
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bedaat , dat geen Geest is , wyl het noch werk-

zaamheid noch verftand heeft, (een Wiskun-
dig punt) en dat geene ftoffe is, wyl het geen

uitgebreidheid heeft : dat twee Voorwerpen ,

( de kromme lynen en hunne a/ympMe^ ) ^

geduurig elkander konnen naderen, zonder ooit.

zamen te loopen ; of dat men eene grootheid

vinden kan ( by vootbeeld de oppervlakte van

een vierkant) , zoo na als men wil , by eene

andere grootheid, (de oppervlakte vaneenen
Cirkel) komende , zonder dezelve ooit gelyk

te konnen worden , fchoon men een vierkant

kan begrypen , dat volkomen gelyk is aan de

oppervlakte van eenen Cirkel , enz.

TWEEDE

qu')l exifte quelque chofe (Ie point Mathématiqüe) qul
n'efl par efprit, puisqu'cHe n'a ni adivité ni intelügence^
6c qui n'efr'pas maciere , paisqu'clle n'a point d'étendue:
que deux objets , fles courbes <Sc leui's afymptotcs^ peu-
vent fe rappröcher continuellemenc fans jamais fe rencon-
trer

; qu'on peut trouver une grandeur ( par exemple la

furface d*un carré), aufli approchante qu'on vcui: d'une
autre grandeur (h furface d'un Cercle), fans jimais pou-
voir l'égaler, quoiquc Pon puifTe conccvoir un quarré par-
faitement égal en'.'furfiKe k un Cercle, &c.

XXII. Deeh E SECONjD
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TWEEDE GEBRUIK.
Eene byzondere waarheid algemeen ie maaken.

De waarheid van een Voorflel ontdekt en

beweezen hebbende , onderzoeke men , of die

waarheid , afgeleid word uit eene eigenfchap ,

die aan dat onderwerp alleen eigen is , ot aan

meer andere onderwerpen gemeen. In dit twee-

de geval zullen alle die onderwerpen onder een

algemeen denkbeeld konnen begreepen worden

,

dat gegrond is op de gemeene eigenfchap ; men
ftelle dan dit algemeene denkbeeld in plaats van

het byzonder voorwerp , dat het onderweip der

voortlelling uitmaakt ; en het byzonder voorftel

zal algemeen worden , en echter waar blyven :

want wy hebben gezien , dat alles , wat klaar-

blykelyk , en alleen uit de eenzelvigheid , die

de

S E C O N I> U S A G E.

Reridre générale U7ie véritê particuliere.

Ayant decouvert & prouvé la véricé d*une Propofition

pour un objet particulier , examinez fi cette vérité dé-

coule d*une quaüté propre k ce feu! objec, ou comniunc
a plufieurs objets. Dans Ie fceond cas , tous ces objecs

pourronc donc être compris fou.'^ unc idéc génerale , fon-

dée fur certe qualité commune ; ainii fubllituez cette idee

génerale h 1'objet particulier
,
qui fait Ie fujet de la PrO'

pofition, & Ia Propofition particuliere d'abord, devicndra

génerale fans ccfTcr d'étre vraic : car nous avons vu que

tout ce qui rdiake évidfiiBment <5c uniqueraent de l'idcn-

' cité
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de grond eenev Affalogle k ), voottköomt^^ ook

waar is in alle de onderwerpen , tuslchen welke

die Analogie plaats heeft.

VOORBEELDEN
Voor het Natuurkundige.

Newton merkt op, dat yder Wagter vaii

eene Dwaalfter naar deszelfs Dwaalfter getrok-

ken word 5 en die naar de Zon , het algemeen

middelpunt van zwaarte - kracht , even als alle

aardfche Ligchaamen naar het middelpunt der

Aarde trekken. Ziende , dat alle die zwaarte-

krachten regtftreeks als de mafa's zyn , ( de

omgekeerde reden der Afftanden komt hier niet

in aanmerking) , en dat alle de Dwaalfterren ,

en alle de aardfche Ligchaamen mafa's zyn , be-

fluiü

tité fondement d'une Analogie , cd vrai dans tous les ob-
jets ayant encr'eux cetce Analogie»

S X E M P L E S,

.. Au Pbyjïque.

' "NitwTON s'appergoit , que route Planete fecondciire

gravite vers fa Planete principale , & cello - ei vers ie

Soleil, centre commun de gravitatinn , comme tout corps
terreftre gravite vers Ic centre de la terre. Voyant que
toutcs CCS gravitations étoieric toujours en railbn direéle
des masfes , crinverfc des quarrés des diftances n'cncre
point en confidération icr), <!k que toiices les Planeces &:

tous les corps tcrrcftres font des malles , il en conclud

E i quj
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fluit hy j dat die eigenfchap alleen van de mas-

fa afhangt , of aan dezelve eigen is , ftellende

dan in zyn byzonder voorft^I in plaats van :

Yder Dwaalfter en yder aardfch Ligchaam
trekt naar een Middelpunt.

Het algemeen denkbeeld van masfa of hoe-

veelheid van ftofFe , onder welke men alle die

ligchaamen kan begrypen , befluit hy eindelyk

op de algemeene zwaartekracht der ftoffe , en

bedroog zich niet. Na den tyd van dien groe-

ten Man heeft men Proeven genomen, die be-

wyzen , dat de Bergen vry kleine ligchaamen
,

die 'er dicht genoeg by zyn , na zich trekken.

Verder , men giete een vocht in een glas , zo

dat het fchuimt , dan zal men zien , dat de

Lugtbellen eerst langzaam na den rand van hefc

glas

que cette propriété ne dépend que de ia masfe, ou du
iT]oins lui cft inhérete. . Alors , fubltituant dans fa pro-

poücion particuliere

:

Toute Planete & tout Corps terrellrc gravite vers

un Centre.

LMdée génerale de masfe , ou quantité de matiere ,

fous laquelle on peur comprendre cous ces corps, il con-
clud enfin la gravitation univci felle de Ia matiere, & nc
fe trompe point. Depuis ce grand homme on a fait des
expériences , qui prouvent , que les Montagnes attirent

vers elles des corps afTez petites & allez vo'fins pourcela.
D'ailleurs, verfez quelque liaueur dans un verre en forte

Qu'clle iüouflb , & vous verrez les bullcs tendie d'shord

Icntc-
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glas gaan , daarna hunne beweeging verfnellen

,

naar maate zy meer tot den rand naderen (*),
uit hoofde van den wederftand der omringende

, Middelftofle. , ; ..

De Kentekenen van deze Analogie zyn dus

:

I. de veronderftelling eener vergelyking van de

Dwaalfterren met elkander en met alle de aard-

Tche ligchaamen ; zo wel als 2. de eenzelvig-

heid 5 die 'er uit voortvloeid , en die daarin be-

ftaat , dat alle die Voorwerpen onder het alge-

meen denkbeeld van masfas begreepen zyn ^

en derhalven 3. tot het verftand behooren.

De

(*) Dat zy iinaderen , knn de uitwerking der beweeging
die aan de Lügtbellen door de beweeging van de vloeiftoffe

medegedeeld word , niet zyn ; wyl in dit geval hunne, be-

we ' iing moest verminderen en nier vermeerderen , na maate
zy aan den rand van het Glas naderen.

lentement vers tes bords, & accélerer leur mouvement k
méfure qu'elles approchent (*J du bord , è caufe de la

réfiftance du milieu ambiant.

Les Caraüeres de cette Analogie font; i. de fuppofer

la comparaifon des Planetes entr'elles , & avec tous les

Corps terreflres ; ainfi que 2. Tidentité qui en réfulte 9

& qui confifte en ce, que tous ces objets font compris
foui Tidée génerale de raasfes ; d*étre par conféquent 3.

du reflbrt de l'inteilect.

Les

(*) En approchent, ce qui ne f^auroit être 1' e ffet du
mouvement , imprimé a ces Bulles par Tagitation de la lU
gueur , OU que dans ce cas leur mouvement dévroit dimi-
nuer non augmeuter i méfure, qu'elles approchent au bord
<^u Verre.

Es
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De Grondbeginzelen van alle Analogie nood-

zakelyk in haare Kentekenen begreepen zynde,
zullen wy ons vergenoegen , met alleen deeze

aan te merken.

De tweede Voorzorg , die wy aanbevolen

hebben , is in dit geval niet noodig , wyl de
aantrekking der Dwaalfterren afgeleid word van
de eenige hoedanigheid , die de Dwaalfterren

hebben , dat zy ma.fa's zyn , of ten minften

is zy aan die eene hoedanigheid vastgehecht

,

en dat het juist die is , van welige in deze Ana^
kgis gehandeld word.

In het

Les Prindpes de toute Analogie étant nécenaireraent

compris dans fes Caradteres, nous nous contentons de re-

Uiarquer ceux • ei.

La fcconde ' Précaution recommandée efl inutile ici ,

parceque ia gravitaiion des Planetes, découle de Ia qua*
Jicé feu ie qu'ont ces Plapetes d'être des masfes , ou du
j-noins tient a cecte feule qualité , & que c'efl: précifement
celle-ci qui caufe ridendté, dont il eft queftioa dans

M
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In het Zedekmdige.

Ik waarfchouw mynen Vriend, dat de JufFer,

op welken hy verliefd is , en die hy troawen

wilde 5 een gebrek heeft , dat zy ligtelyk kan

verbeteren. Myn Vriend lochend zulks , fchoon

het yder een duidelyk ziet.

Ik begryp , dat die verblindheid een onover-

winnelyk gevolg der liefde is ^ en de liefde aan

alle Minnaars gemeen zynde , beüuit ik analo^

gifch^ dat in het algemeen de Hefde blind is.

De Kenteekenen dezer Analogie zyn te blyk-

baar , om 'er by ftil te Haan.

^ DERDE

Ati Moral.

J'avertis un de mes Amis , que la Dame donc il efl amou»
reux , & qu*il veut époufer , a un défaut dont elle pour-
roic aifément fe corriger. Mon Ami n'en convient pas ,

quoique cela faute aux yeux.

Je congoïs que cct aveuglement efl une fuite inévita-

h\Q de TAmour , & l*Amour étant commun a rous les

Amants, je conclus analogiqiiement qu'en géneral ; 1'Amour
eft aveugle.

Les Caraderes de cette Analogie font trop évidents

,

pour que je m*y arrête.

E 4 TROI-
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DERDE GEBRUIK.
De waarheid ef val/Meid van een Fóorflel tast*

- ''Waar te bctoogen:, het geen men op gcm andere

iioyzejlrengelyk zoude konnen bcwyzen.

Dit gebruik heeft geen plaats , dan voor zo

verre het voorftel meer algemeen kan gemaakt

worden , of dat men deszelvs waarheid of vallch-

heid wil bewyzen , door toepasfing op een an-

der onderwerp. Maak dan het Voorftel alge-

meen door het tweede gebruik. Kies vervol-

gens een' byzonder onderwerp , dat begreepen

is onder het algemeen denkbeeld , dat in plaats

van het eerfte onderwerp is , in het voorftel

,

en wel zo ^ dat de waarheid of valfchheid van

het Voorftel tastbaar zy. Dan blykt het , dat

het Voorftel toegepast op het uitgekoozen on-

der-

TROISJEME USAGE,
Prouver palpahlement la vérité ou la faujjetê d'une

Fropofition , qtron ne fcauroit prouver

rigoureujement d' aÜkiirs.

Cct üfage n'a licu qu'autant que la Propofition peut

être rcndue plus génerale , vu qu on veut démontrer fa

vérité OU fa fauflcié en rappliquaDC h un autre objet. Ren-
dez donc Ia Fropofition génerale par Ie fecond Üfhgr.

ChoififTez enfuite nn objec particulier compris fous i'idce

génerale , llibflituée au premier fujet dans Ia Fropofition,

& tfl que la vérité ou la faufleté de Ia Fropofition géne-

rale foit palpable» i\ eft clair que Ia Prupoficioa appli-

quée
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derwerp , voor hetzelve noch waar noch valfch

kan zyn , zonder zulks te gelyk voor het onder-

werp te zyn , dat het voorwerp van het Voor-

ftel maakt , om dat die twee onderwerpen bei-

de in het algemecne denkbeeld begreepen zyn

,

dat het onderwerp van het algemeene Voordel

maakt , van welke het Voorftel dat men onder-

zoeken moet 5 maar een byzonder geval is.

VOORBEELDEN.
In het Natuurkundige.

Ik zeg aan een Kind , dat het de Aarde wel

konde zyn , die zich dagelyks van het Westen
naar het Oosten beweegd, en niet de Zon, die

zich van het Oosten naar het Westen beweegd.

Het Kind antwoord : dat is onmogelyk ^ want

ik

qnée a Tobjet cboi'fi , v.t peut-étre vraie ou faufTe pour
celui - ei , fans Têtre également pour robjec qui eft Ie fujet

de la propofinon , puisque ces deujc objets fonr compris
tous deux fous Tidée génerale qui fait Ie fujet de Ia Pro-
pofition génerale, dont la Propofition è examiner n*efl

qu'un cas particulier.

E X E M P L E S.

Au Pbyjique^

Je dis è un Enfant , que ce pourroit bien - étre la

Terre , qui fe meuc journellement d'Occident en Oriënt

,

& non Ie Soleil , qui fe meut d'Orient en Occident. I'Iin-

fant répond: »ela ell imposfible , car je vols tres -bien ,

E s que
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iji zie zeer wel , dat het de Zonne is , die in

bet Oosten opgaat , en 'er tegen over in het
Westen ondergaat. In plaats van met het Kind
hier over in redeneering te koomen , breng ik

het zelve in eene fchuit , die langs den Oever
voortgaat , en ik zeg hem zyn oog te vestigen

op eenen Boom die voor ons is. Ik vraag hem

:

fchynt het u niet toe , dat die Boom naar ons

toekomt ? Het Kind antwoord ja. Ik ga voort

:

is het wezentlyk de Boom , die naar ons toe-

komt' 5 of de Schuit , die ons naar den Boom
brengt? Het Kind antwoord: het is de Schuit,

die ons naar den Boom brengt. Ik zeg 'er op

:

Wel nu, de Aarde is de Schuit, die ons na de
Zon voerd van het Westen naar het Oosten ,

fchoon gy raeend , dat gy niet van plaats ver-

anderd 5 de Zon is de Boom , die van het Oos-

ten na ons fchynt toe te komen , fchoon zy on-

beweeg-

^ue c'efl Ie Soleil quf fe leve en Oriënt , & va fe coucher
vis -i- vis en Occident. Au lieu d'entrer avec 1' Enfant
dans des raifonnements au dcflus de fa portee , je Ie mcne
dans un bateau , qui cócoye Ie rivage , óc je lui dis de
fixer un arbre fitué devant nous. Enfuite je demande :

ne vous parok-il pas que eet arbre s*avance vers nous?
L'Eufant répond: oui. Je continue: eft-ce reëllemenc

l'arbre qui vient au devaöt de nous, ou Ie bareau qui nous
mêne vers Tarbre ? L'Enfant replique ; c'eft Ie bateau,

qui nous mêne vers 1* arbre. Je réfume : lih bien ! la

Terre eft Ie bateau qui nous entraine vers Ie Soleil d'Oc-

cident en Oriënt, quoique vous croyez ne pas bouger, &
Ie SoIcil cft l'arbre qui vous fcmble venir è nous d'Orienc

en Occident j quolqu'ïl demeure immobile. Et TEnfant,
con-
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beweeglyk is. En het Kind overtuigd, dat het

zich bedroogen heeft , wanneer het geloofde ,

dat de Zon zich wezentlylc beweegd , om dat

zy fchynt voorttegaan , denkt dat de Aarde ons

zeer gemakkelyk met zich van het Westen naar

Jiet Oosten kgnde voeren.

Het Voorftel , waar van ik de valfcheid be-

wyzen wil , is

:

De Zon beweegd zich noodzakelyk , om
, .dat zy zich fchynt te beweegen.

Sn" tiet Voorftel , waar van ik de waarheid

Wilde betoogen , is :

De Zon beweegd zich niet noodzakelyk
^

om dat zy zich fchynt te beweegen.

Deze voorftellen algemeen gemaakt, worden:

Yder

coTTvaïn^u qu*il s'efl trompé en affirmant Ia jnarche efFec-
tive du vSoleil

, parcequ'il lui paroic marcher, penfe que
la lerrc pourroic très-bien nous entrafuer avec elIed'Oc
cidenc en Oriënt.

Jji Propofition dont je veux prouver Ia faufTeté , eft

;

Le Soleil fe tneuc néceflairement
, parcequ*il paroit

fe mouvoir»

Celle döinc je veux prouver la vérLé

:

Lc Soleil ne le meut pas néceflairement
, parccqu'il

paroït fe mouvoir.

Rendues génerales ces Propofitions , deviennent

.

To«t
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Yder Voorwerp , dat zich fchynt te bewee-

gen , beweegt zich altyd in der daad.

Yder Voorwerp , dat zich fchynt te bewee-

gen \ beweegt zich niet altyd.

Deze Voorflellen toegepast op den Boom ,

is het eene lUaarblykelyk valfch , en het an-

dere waar.

En zo dra het tastbaar valfch is , dat een

Boom voortgaat , om dat hy fchynt voort te

gaan , is het uot friQthaar valfch , dat de Zon
voortgaat , alleen om dat; ;zy fchynt voort te

gaan ^ enz. ?

De Kenteefcenen Aex Analogie , die hier ge-

bruikt zyn, zyn I. de vergelyking van de Aar-

de en de Schuitje van de Zonne en den Boom;
2. de

Tout Objet, qui paroft fe mouvoir, fe meut néces-

fairemenc.

Touc Objet , qui paroit fe mouvoir , ne fe meut pas

néceflairement:.

Qui appliquées è I'Arbre, font, manifeftement. Ia pre-

miere faufle, la fcconde vraie.

Et dès qu'il efl palpablement faux qu'un arbre marchc
uniquement parce qu'il paroft marcher , il eft aufli palpa-

blement faux que Ie Soleil marche uniquement parcequ'il

paroit marcher &c.

Les Caraderes de VAnalogie employee ici font; t. defup-
pofer la comparaifon de la Terre & du Bateau , du Soleil
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2. de eenzelvigheden 5 die 'er uit voortkomen\
611 die zyn , dat de Aarde en de Schuit beide

beweegende onderwerpen zyn , en de Zonne en

de Boom ftilltaande voorwerpen; 3. dat zy al-

leen tot het verftand behooren.

In de Zedekimde.
il

Alle de Fabels bieden ons in hunne toepas-

fingen voorbeelden aan van dit gebruik der Ana-
logie 5 toegepast op de Zedekunde. Wy zullen

'er duidelykheidshalve één uiddezen.

Om aan een Kind de waarheid van dien regel

:

Men moet in zyne jeugd arbeiden , om iets te

hebben , om in zynen ouderdom van te leeven

;

duidelyk te betoogen , laat men hem den Fabel

leezen van den Krekel en de Mier, en wanneer

hy

& dé TArbre; ainfi que 2. \q,^ identités quï en réfultent

,

& qui fonc , que la Terre & Ie Bateau font tous deux un
objec en mouvemenr , & Ie Soleil & IMrbre ua objec ca
repos ; 3. d'étre du reflbrc du feul in celled:.

Au MoraL

Toutes les Fables nous ofF'-enr, dans leurs applications ,
des cxemples de eet ufage de VAnalogie employee au Mo-
ral. Choiliirons - en cependant une pour plas de clarté.

Dans ia vuc de prouver fenfiblement k un Enfant la vé-
rite de cette inaxime : Il faut travailler pendant fa jeu-
refTe cfin a'avo?r d^ quoi vivre dans fa viejlefle ; on lui

fait lire la Fable de Ia Cigaje & de la Fourmi , d quand il

a vu
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hy ziet , dat de Krekel niets in den Zomer ver-»

gaderd hebbende , om in den Winter van te lee-

ven 5
gevaar loopt om van honger te fierven

,

zegt men hem: dit zal u ook gebem^en, indien

gy in uwe jeugd verwaarloosd iets te verzame*

len^ om in uwen ouden dag van te leeven.

Het Voordel ^ welkers waarheid ik betoogen

wil, algemeen gemaakt, luid dus

:

Yder Wezen , dat fpyze noodig heeft , en

geen voorraad verzameld , wanneer het

kan 5 en 'fer tyd toe is , loopt gevaar van

naderhand van honger te fterven.

Dit Voorflel, op den Krekel toegepast, is

tastbaar waar.

De Kenteekenen der Analogie , die hier ge-

bruikt zyn 5 zyn i. de onderflelling der verge-

ly-

a vu que Ia Cigale n'ayant pas amafTé en été de quoi vivre

en hiver , couroit risque de mourir de faim , on lui dit

:

auanc vous-en arrivera , fl vous négligez dans la jeuncs-

le, d'amafTer dé quoi vivre dans la caducitéé

La Propofition , dont je veux prouver Ia vérité , ren-

duc génerale , cfl t

Touc étre , qui a befoin d'alimcnts , & qui n'cn fait

pas provjfion quand il Ie peut & qu'il en efl temps,
courc risque enfuite de mourir de faim.

Cette PropofitioD , appliquée a la Cigale , efl palpable-

ment vraie.

Les Caraftcres de r^wfl/o^fff employee iel, font: i. de
fup-
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jyking van den Krekel met den Menfch , van

den Zomer met de Jeugd ; 2. d^ eenzelvighe-

den 5 die 'er uit voortvloejen, en die zyn, dat

de eene en andere fpyze nodig hebben , en dat

de Zomer voor de eene , en de Jeugd voor de

andere de bekwaame tyd is om die te verzame-

len; 3. dat zy alleen tot de reden behooren.

Laaten wy verder aanmerken , dat de verge-

lykingen der Dichters en Redenaars , ten groo-

tten deele niet anders zyn 5 dan op deze wyze

aangewende Anahgien. Want de Dichters en

Redenaars vergelyken zelden Voorwerpen za-

men , die onderling eene Natuurkundige gely*

kenis hebben ; en indien de Voorwerpen ee-

ne Zedchmdige gelykems hebben, zyn zy ana-

logifch 5 en het eene ftrekt , om het geen m^n
van het andere zeggen wil , zo veel te- meer te

doen gelooven.

VIERDE

fuppofer la comparnifon de la Cigale avec rHomme, de
r ( té avec la Jeuneflè ; ainfi que i. les identi(és qui ea
rcfulrenc , & qui font que Tune & l'autre , ont bcfoin d'a-

limcnrs , &; que TLvé cil pour Tune, & la JeuneOe pour
l'autre, Ie rcmps propre è en ramailer ; 3. d'êcre unique-

ment du rellort de la railón.

Ren arquons encore que les comparaiTons des Poëtes &
des Orateurs , nc font la pluparr que des AnaUgm em-
ployees de cecie maniere. Car les Poeces & les Orateurs
r>e comparcnt euere des objets qui.onc- entr'eux une res*

Jumblance F >yfique ; & fi les objets ont entr'euK une res-

fimbhince Murale ^ ils font do'^c Anaioii^uts ^ & Tun fert è

lendre plus ieoüblc ce que Tüu veut dire de Taucie.
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VIERDE GEBRUIK.
Ontdekking van nieuwe IVaarheden.

,. Men kicze de eene of andere Waarheid , en
onderzoeke voor eerst , of dezelve op de alge-

ineenfte wyze voorgefteld zy , dan niet ; in dit

tweede geval maake men de waarheid zoo alge-

meen als het mpgelyk is , door middel van het

tweede Gebruik. Men pasfe eindelyk deeze

waarheid toe op alle de onderwerpen , welker

Analogie fteand op de eenzelvigheid van de al*

gemeene hoedanigheid, die de grond is van dee-,

ze waarheid. En men kan van deeze toepasfmg

verzekerd zyn , wyl (2. gebruik) deeze alge-

meene waarheid enkel afteleiden is van de hoe-

danigheid , die gemeen is aan alle de voorwer-

pen 5 van welke de Analogie zich grondvest op

de eenzelvigheid van die hoedanigheid.

VOOR-

Q U A T R I E M E U S A G E

Décoüvris de nouvelles Mérités,

Prenez une Vérité quelconque , 6c examinez d'abord ü
elle eft énoncée de h maniere la plus génerale , ou non ;

dans Ie fccond cas , rendez cette Vérité auÜi génerale qu*

il eft posfible ,
par 'e fecond ufuge. Knfin appliqiiez eer-

te Vérité k tous les objets , dont VAnalogie fe fonde (ür

ridentité génerale , qui faic Ie fondement de cetre Vérité.

Vous pouvez être für de cette application , puisque ( 2.

ufage y cette Vérité génerale découle uniquement de Ia

q'ja^ité commune k tous les objets, dont V Analogue fc

fonde iui* Tidcntité de cette qualité.

EXEM-
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VOORBEELDEN.
In de Natuurkunde,

r

Wylen de Heer Lambert, een waardig

Lid van de Komnglyke Acaaemle der Weeten-

fchappen en fraaije Letteren te Berlin , nam
vooreerst waar , dat de befchouwing der Spreek-

Trompetten uitliep op de algemeene Wet van

wederkaatzing. ^Hier uit befluit hy ^ dat de

befchouwing Qtheorie^ der Spreek- trompetten

insgelyks op het Ligt kan toegepast worden ,

en men dus ook een Ligt -trompet zoude kon-

nen uitvinden. En hy heeft ook in der daad

de Figuur en afmeetingen gegeeven van ziilk

een Werktuig , dat het ligt van eene kaars tot

op 46 voeten afftands draagt , zo dat mcii op
dien aflland noch leezen kan.

///

EXEMPLES.
Au Pbyfique,

Feu Mr. L.ambert, Membre llluftre de Vdcadmïe
J^oyale des Sciences ^ Belles - Lettres de Berlin^ obferva
d'abord que la theorie des Porte- voix fe réduifüic enfin c^

la Loi génerale de la réflexion. De lè il conclut
j,

qu^^ |a

theorie des Porte -voix efl: égalemenc applicable a l^d Lü-
miere & que l'onpourroir parconféquenttrouverun Porte-
ïumiere. lifFeótivemen t il a donné la Figure & les diitiea-

tions de eet Jnitrüment , qui porte la lumiere d'uqe.clian-
delle jufqu'è 45: pieds de diflance , enforte qu'on peuc en-
core lire k eet éloignemenc.
JZ//. D^el, F Ar.
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In de Zèdekunde.

De menfch bemerkt wel dni , dat 'er niets

uit zich zelve voorkomt , dat is te zeggen , dat

een gefchapen Wezen 'èr eén ander onderfteld;

deze waarheid van waarneemingen zo algemeen

maakende , als hém mogelyk is , zegt hy : 'er

is geen uitwerking zonder oorzaak ; eindelyk ,

dee :e algemeene waarheid op het heelal in het

byzonder toepasfende , trekt hy 'er die groote

Waarheid uit : 'er is een Schepper.

De Kenteekenen der Analogie van het eer-

fte voorbeeld zyn : i . dat 'er eene vergelyking

is tusfchen de befchouwing van het Geluid ^ en

die van het Ligt; 2. de eenzelvigheid der twee

befchouwingen , die daar in beftaat, dat de ee-

ne en andere uitloopen op de algemeene Wet
van

Au MoraL

L-Homme rcmarque bicntóc que rien ne fe fait de foi-

même ; c'eft-a dirc , qu'uu Etre créé en fuppofe up au-

tre ; rendant cette Véricé d'Obfervation aufli génerale,
qu'il lui efl: posfible , il die : il n'eft poinc d'efFet fans

(:aufe; enfin appliquanc cette Vérité h Tunivers en particu-

lier, il en tire cette grande Véricé: il efl un Créateur.

Les Carafteres de VAnalopiie du premier Exemple font

:

ï. de fuppofer la comparaifon de la theorie du Son avec
^elle de la Lumiere j ainfi que 2. l'identité de ces deux
théories qui confiftc en ce qqe Tune <5c l'autre fe réduifent
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van wederkaatzing ; 3. dat zy alleen tot de re*

den behoord.

De Kenteekenen der Analogie van het twee-

de voorbeeld zyn : i. dat 'er eene vergelyking

is van een gefchapen Wezen met het Heelal

;

en 2. de eenzelvigheid, die 'er uit voortvloeid

,

en die daar in beftaat , dat de eene en de ande-

re uitwerkzelen zyn ; 3. dat zy alleen tot het

verftand behooren.

Men kan ook op de volgende wyze de Ana-
logie met goed gevolg gebruiken tot het ontdek-

ken van nieuwe waarheden.

Men pasfe een Voorflel , dat voor waarheid

erkend is , op andere onderwerpen , dan op
deszelvs eerlle onderwerp toe, mits zy met het

zelve

è Ia loi génerale de la réflexion ; 3. d'étre uniquement du
reflbrc de la raifon.

Les Caraderes de VAnalogie da fecond Exemple font

:

1. de fuppofer la comparaifon d'un Ecre créé quelconque
avec rUiiivers ; ainG que 2. Tidcntité qui en réfulte , &
qui confifte en ce que Tun & l'aurre (bnt des efFets ,* i.
enfin d'étre du refibrt de rintelledt feuleraent.

On peut encore employer avec fuccès VAnalogie k ia dé-

couverte de nouvelles Véricés , de la maniere fuivance.

Appliquez une Propofition reconnue vraie , è d'aurre^

obje^s qu'è fon objec'primicif , mais ayanc avec ctlu'

F 2
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zelve eenige Analogie hebben , en fchikke het

Voorftel , na de verfchillendheden tusfchen diö

twee onderwerpen.

VOORBEELDEN.
In de Natuurkunde.

De Heer Franklin weetende , dat eene

fpitfe punt bekwaam is , om de Eleélrifche (tof-

fe vaq verre en zonder uitbarfting aan te trek-

ken, past deze waarheid op de Donderftofte toe 5

dié met de Eleclrifche eene gelykvormigheid

heeft .. en befluitj dat een Geleider , die in gedaan-

te en grootte evenredig is aan de ftoffe van den

Blixem , dezelve geheel zoude aantrekken en
zonder geluid. De ondervinding heeft de toepas-

fing dezer Analogie genoegzaam goedgekeurd.

In

qnelqu' Analogie , & modifiez la Propofition d'aprcs Icfi

^iffércnces , qui regncnt entre ces deux objefts,

E X E M P L E S.

Au Fbyjique,

Mr. Franklin fachant qu'une pointe è Ia facuité de
, foutirer de loin & fans explofion la matiere Eledtrique

,

applique cette Vérité k la matiere du Tonnerre, analogue

i la premiere , & conclut qu'un Condudeur proportionné

quant è la grandeur & è fa figure , è Ia matiere de Ia Fou-
^re - Tattircroit toute entiere & fans brüit. L*expérien-

ce a fuffifammeDt juftifié Tapplicatian molo^^m de cet-

te Vérité,
Au
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In- de Zedehmde.

Zo dra een redelyk menfch opgemerkt heeft,

dat alle werktuigen een Werkman onderftellen

,

die zo veel verftandiger is , dan het werktuig

volmaakter is , zal hy ook ten eerften ontdek-

ken , dat het heelal een Werkmeester onder-

fteld 5 wiens vernuft zo veel boven alle het

menfchelyke is , als het heelal is boven alle

Werktuigen ;, die door Menfchen handen ge-

maakt zyn.

Indien ik my zelve niet bedroogen heb 5 in

de ontwikkeling van de Gronden en Kenteeke-

nen der Analogie , deszelvs gevolgen die 'er uit

voortvloeien, Aq voorzorgen ^ die men neemen
moet 5 wanneer men 'er zich van bediend , en

de gebruiken , op welke men dezelve kan toe-

pasfen;>

Au Moral.

Dès que Thomme raifonnable a fait attention qUe toute
Machine fuppofe un ouvrier d*autanc plus intelligent qu*
elie eft plus parfaite , il découvrira d'abord aufli que TÜ-
nivers fuppofe un Ouvrier d*une incelligence auili fupérieu-
re k toute intelligence huraaine , que Tunivers Teft a tou-
te machine faite de main humainc.

[Si je ne me trompé en développant les Principes &
les CaraSteres de V Analogie , les conféquences qui en dé-
coulent, \qs précautioits qu'il faut prcndre en s'en fervant,

& les ufa^es auxquels on peut l'appliquer ^ je crois avoir

E 3 üimpv^^
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pasfeii , geloof ik , dat ik beweezen heb , dat

zy nooit misleid , wanneer zy wel gebruikt

word. Ik diirve my dan vleijen het voorgeftel-

de oogmerk bereikt te hebben ; en ik hoop ,

dat myne pogingen , om getrouw te blyven aan

myne Zinfpreuk , ter myner gunfte zullen me-

dewerken, by eene loffelyke Maatfchappy, die

zich meer aan zaaken , dan aan woorden , laat

gelegen leggen.

démoiitré que bien employee ellc n'égare jamais. J'ofe

donc me flattcr d'avoir reinpli Ie buc propoië > & j'elpere

que mes effbrts pour refter fidele a raa ücvife , ieronc un
ricre de plus en ma faveur , auprès d'une Société illuflre

,

qui b'occupe plus de chofes que de mots.

II. ANT-
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y RA A G E ,

VOORGESTELD DOOR DE

HOLLANDSCHE MA ATSCHAPPYE der
WEETENSCHAPPEN te HAARLEM :

PVelken zyn de Gronden en Kenmerken van de Ana-
logie ? En hoe betaamt bet eenen Wysgeer

zich daarvan te bedienen by het onderzoek

der Phyiifche en Moreele Waarheden ?

DOOR
JOSEPHÜS PAPdeFAGARAS,

DoBqt en Prof. in de Pbilofophie , en Prof. in de Mathefis ,

op het Atbenmim te Vafarbely in Zevenbergen*

ONDER DE 2 U\^ SP RE UK E:

I<Jcc temere , nee timide.

DISSERTATIO
D K

ANALOGIA
ijusque ad veritates Pbyjlcts £? Moraks applkatUne

,

ILLUSTRIS SCIENTIARUM SOCIETATIS HAR-
LEMENSIS JUDICIO SÜBMISSA.
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VERHANDELING
OVER DE

A N A L* O G I E,

EN DESZELVS TOEPASSING OP DE
NATUURKUNDIGE EN ZEDE-
KUNDIGE WAARHEDEN,

jL 11e Menfchelyke Kundigheden eindigen

^\^ of in vergelyking van denkbeelden , of
•^ ^^ in het onderzoek , en de waarneeming

van de eigenfchappen en vermogens der dingen,

en in het brengen van dezelven tot hunne oir-

zaaken.

Hoe

li

DISSERTATIO
D E

ANALOGIA^
EJUSQUE AD VERITATES PHYSICAS

ET MORALES APP LI C A TI OINE.

Omnis humana co^nitio terminatur vel in comparacione
idearum

^ vel in proprietatibus rerum viribusque ob-
tervandis

, cxaroinandis , & ad fuas caufaifrevocandis.
F 5 - ïn
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Hoe men moet te werk gaan in de vergely-

king der kundigheden : zulks leeren ons de Re-
denkunftenaars , en de Wiskunde geeft 'er zeer

gefchikte voorbeelden toe aan de hand. De
Denkbeelden namentlyk / moeten naauwkeurig

omfchreeven worden, en bepaald, om alle ver-

warring te vermyden ; zy moeten uit verfchei-

den Qogpunten gezien worden , hunne overeen-

komst moet waargenomen worden , en in derzel-

ver juiste paaien omfchreeven; het onderfcheid

derzelve moet duidelyk aangeweezen worden,
en de kundigheden moeten op verfcheiden wy-
zen zamengevoegd of van elkander gefcheiden

worden , naar de verfchillende omftandigheden.

Zulke 5 welker overeenkomst in den eefften op-

flag zigtbaar is , moeten eerst vergeleeken wor-

den 5 en dus moet men , volgens eenc' juiste

order voortgaan , tot het onderzoek van den
zamenhang der verder van elkander afftaande

denkbeelden.

Het

In notionibus inter fe confcrendis quomodo fit verfan-

dum docent Logici > exemplaque accommodatisfima pr«-
bent Mathematici. Idese nfmirum funt accurate definicn-

dae , ac determinandce , ne confufioni locus relinquatur ,

ex diveiTis lateribus contcmplandaï , conveniencia earum
oblervanda ,

juttisque terminis circumfcribenda , discrimi-

ra acute detegenda , vario modo notiones pro cii'cura-

ilantiarum diverfitate compocenda; , ac fejuDgendae , eae

primum inter fe conferendaï , quarum convenientia incur-

rit ia oculos , & ita demum jufto fervato ordine SL(i con-

nexiönem remotiorum idcarum Indagandaip progredien-

dum. •
Neque
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Het is egter zeer zeker , dat zulk een verge-

lyking der denkbeelden niet genoegzaam is , om
'er zelfs alle afgetrokkene waarheden door te

vinden en te bewyzen. Want wie weet niet

,

dat 'er zelv in de zuivere Wiskunde aan gis-

fmgen , en dus te meer aan waarneemingen en

gevolgtrekkingen , en eene zekere Analogie ,

welke van die onderfcheiden is , die de Meet-

kundenaars gebruiken , en die nader aan die ,

waar van de Natuurlyke Historie - BeoefFenaars

zich bedienen , komt, eene plaats voor gisfin-

gen is overgelaaten ? En in der daad , zyn
door waarneemingen alleen eenige meer verbor-

gene eigenfchappen der getallen ontdekt , en

door verfcheiden voorbeelden bevestigd. De
Analogie alleen heeft den Wiskonftenaar op
veele waarheden van het uiterfte gewigt doeri

denken. Zy heeft eerst geleerd , om alle de

leden der oneindige reïen tot een algemeen Lid
te

Neque tarnen talem idearum comparationem fufiicere

vel abflradlis omnibus vcritatibus inveniendis, ac demon-
ilrandis , efl: certisfimum. Quis enim nefcit in ipla pura
Mathefi conjedluria , tantoque magis obfcrvationibus &
indudlioni , ac Anaiogics cuidam , ab illa ^ qux Geome-
tris proprja ell , diftinótse , magisque ad eam , qua fcien-

tiae Naturalis cultores utuntur, accedenti, iocum aliqucm
reliftum efle? Obfcrvationibus fane folis nonoulIsB pro-
prietates numerorum magi^ reconditie func detcctae, & in-

dudlione confirmatae. Analo^ia fola mukarum Geometras
Veritatum Maximi fane momenti admonuit. Ea primuni
docuit ferierum infinitarum omncs terminos ad generulem
reducere» Eadem fugge^Üc jNewtono cogitationem me-.

tho-
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te brengen- Zy bragt aan Newton in gedach-

ten , om de wyze , door welke men eene twee-

ledige grootheid tot eene willekeurige hoogheid

of magt kan verheiFen , op het uittrekken van

wortelen » of derzelver overbrenging tot eene

oneindige rei, toetepasfen. Zy heeft Leib-
N'iTZ , dooi' de wyze van Barrow, tot zy-

ne naderkunst gebragt , of gemakkelyk kunnen

brengen. Zy heeft eindelyk dikwyis aan aller-

hande Wiskunllenaars vernuftige gisfingen, ge-

lukkige vindingen , nieuwe en onverwagte wy-

zen van zwaare voorftellen op te losfen ^ aan

de hand gegeeven.

Dan het is aan een yder bekend, dat zoo veel

te minder de enkele vergelyking der denkbeel-

den genoegzaam is , om de zaaken van een ge-

wrocht (^faButn) te doorgronden , maar dat daar

toe andere bewyzen en gronden van zekerheid

en blykbaarheid vereifcht worden. Want de af-

ge-

thodum binomii ad quamcunquc dignitatem eveliendi, ex-

rrahendis , veP in feriem infinitam conjiciendis radicibus

applicandi. Eadem Leibnitium a methodo Barro-
viANA ad calculum fuum difFerentialem vel duxit , vel

facile ducere potuit. Eadem praecipuis quibuslibet Geo-
jTietris (hgaces conjeöuras, inventa feh'cia, novos & inex-

peöatos ardua problemata Iblvendi modos faepisfirae fup-

peditavjt.

Tanto autem minus fufficere ad res fadli pervefliganda55

iblam idearum comparationem , fed alia requiri certitudi-

nis ac evidencias argumcnta , & fundamenta nemo eft qui

ignoret. Abftraéts eaim notiones verfantur intra posfibi-

11 ta-
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getrokkene kundigheden , gaan niet vetder dan

tot de mogelyldieid; die geene, welke deze on-

derling vergelyken, laaten 'er zich niet veel aan

gelegen leggen, of de voorwerpen hunner denk-

beelden op dezelve wyze wezentlyk zo be-

ftaan buiten hun vernuft als zy die begrypen
,

op het welke echter die voornaamlyk moeten let-

ten 5 die de Natuur der dingen onderzoeken ,

en de oirzaalcen en uitwerkingen willen kennen.

Niemand zal twyffelen , dat wy door onze
zinnen van het beftaan der dingen verzekerd

worden. Wy kennen door een innerlyken zin,

ons verftand en deszelvs vermogens en werkin-

gen ; en door de uiterlyke zinnen alle andere

zaaken. Maar daar wy zelv niet alles konnen
waarneemen , voegen wy by onze kennis 5 al

dat geene , dat door getuigenis van anderen

geftaafd word.

Onze

litatis terminos, nec qui eas inter fe conferunt multum de
eo func folliciti ; ücrum objeda fuarum idearum eodem
modo exiftanc extra mentem, quo concipiVntur, ad quod
praecipue fpeftare debent ii , qui Nacuram rerum fecutari

,

efFeftaque & cauflas cognofcere annituntur.

Senfuum ope certos nos reddi de exiflentia rerum nemo
dubitat Incerno lenfu mentem noflram, ejusque faculta-
tes & operationes , externis autem res quascunque alias

cognofciraus- Quia vero non omnia poltumus ipfi obfcr-
vare , cognitioni nodrse adjungimus ea etiaxu , quaï tcfl;i-

jïionas ^liorum confirmancur,

Haud
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Onze Waarneemingen niet te min noch ons
Historifch Geloof zouden ons van veel gebruik

zyn , indien deeze gronden van redenkundige

blykbaarheid , niet vergezeld waren , met eene

zekere overreeding eener ftandvastige en altoos

duurende Analogie , die men de natuur der

zaaken altoos ziet waarneemen. Want on-

ze zinnen Jeeren ons , welke eigenfchappen

de zaaken tegenwoordig hebben ; het Geheu-
gen verzekerd ons , dat dezelve by andere ge-

legendheden ook waargenomen zyn ; en on-

ze verbeelding kan de denkbeelden op veeler-

hande wyzen zamenftellen , van elkander af-

zonderen, en de veranderingen , die zy in het

vervolg ondergaan zullen , naar willekeur fchik-

ken. Maar de zielsgefteldheid alleen , om
volgens eene Analogie te handelen , te leeven

en te oordeelen ; leert ons de waarneemingen

op het gebruik in het leven toepasfen , en de
toekomende uitwerkingen vooruit zien , uit het

geen

Haud magno tarnen forent ufui feu obfervationes nos-
trae , feu fides Hiftorica , nifi hsc evidentiai moralis fuD-
damenca conjunda eflcnt cum firma aliqua perfuafione

conftantis & perpetuae cujusdam Analogia , a Natura re-

TLim nunquam non obfervandas. Docent enim fenfus quas

Tes in praefcns propnetates habeant, memoria certos nos
redd'c easdem aliis eciam occafionibus fuifle obfervatas^

imaginatio ideas vario modo componerc, dividere, futuri

temporis mütationes pro lubitu ordinare poccfl: , fola au-

tem animi dispofitio Analogitz convenienter agcndi , vi-

vendi , & judicandi , Confilium fuggeric , ohfervationes

vit» ufibus applicandi , futuri temporis cventus ex 'm ,

qu»
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geen de ondervinding geleerd heeft , en gely-

ke gevallen by wederkomst van dergelyke om-
ftandigheden zonder twyfFelen afwagten.

Niets is 'er zekerder , dan dat de levenswy-

ze van alle menfchen altoos gerigt word , vol-

gens hunne oordeelvellingen , gefchikt naar de

Analogie van de Natuur. Kinderen zo wel als

volwasfenen , wagten dezelve uitwerkingen van

het gebruik derzelve zaaken af , en twyfFelen

geenzints , of het geen zy waarneemen , dat

voor heen voor- of nadeelig geweest is , zal

altoos dezelve uitwerkingen voortbrengen. Wy
konnen zelve van den aart en de daaden van

den Menfch , niet anders dan volgens de Ana-
logie oordeelen. Een Kind houd zich verze-

kerd , dat het door zulke daaden , waar door

het voorheen ftraffe of lof van zyne Ouders

behaalde 5 ook altyd dien lof of die ftraffe ver-

die-

qMX experientia docuit, colligendi, fimilesqae cafus fimi-

libus recurrentibus circumltantiis haud dublcanter expec-

tandi.

Nihil aiitem certius efl: , quam omnium omnino hom>
num viycndi rationem ad judica Analo^ios Naturae attem-

perata confl-anter dirigi. infantes sequc ac aduiti eosdem
effcdtus ab carundem rerum ufu expedlant , nee dubicanc

ea ^ qiigp alias profuiflè vel obfu fle obfervarunc , eosüem
Temper eiTeclus produ6i:ura. De ipfa etiam hominum in-

doie, & a<^ionibus non pollumus. non Analos^ics convenien-
|cr judicare. Perrjafu'n habet infans fe aftionibus ^

qui-

\m alias laudcs l'arciitum v^l pcenam promeruit j f^mpcr
tl

"^

'
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dienen zal. Wy fchryven dezelve neigingen en
genegendheden , die wy in ons zelve waarnee-

men , ook aan anderen toe , en wy zoeken uit

hunnen aart te gisfen , wat zy in ziüke of zulke

omftandigheden doen zullen ; en wy worden in

verwondering gebragt door daaden , die tegen

den zedelyken loop van de waereld of tegen de

Menfchelyke Natuur aanloopen , by voorbeeld,

door eene Vadermoord > die Solon meende
dat in geen Menfch vallen konde ; en wy ver-

wonderen 'er ons niet minder over, dan over

Zeldzaame Natuurkundige verfchynzelen.

Dan raen begrypt ligtelyk, dat alle oordeelen

,

die volgens de y^nalogie gefchikt zyn , deze waar-

heden bevatten : dat alle zaak^n , altoos met
zekere eigenfchappen begaafd zyn : by voor-

beeld , dat het vuur brand , het brood voed ,

het water den dorst lefcht. Dat de uitwerkin-

gen,

promeriturum. Easdem aliis
, quas in nobis obfervamus,

propenfiones «5c inclinationes adfcribimus , quid que in his

vel illis circumftantiis faduri fint ex eorum indole conji-

cere annitimur. Adionibus confueto moralis mundi cur-

fui , vel Humanae Naturs contrariis , v. gr. parricidio j

quod SoLON in Hominem cadere non pofle arbitratus

eft , in haud minorem , ac rarioribüs Phajnomenis Phyü-
cis, admirationem conjicimur.

Facile autem intelligitur in omnibus Judiciis Analogi(t

scdommodatis has veritates involviK Res quaslibec pro-

prietatjbus quibusdam prseditas condanter efle. V. gr.

Jgaem urere , paneui oucrire , aquam fuim reftinguere.

EfFec-
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geil , die gebeuren , niet by geval , maar door

de werkingen van bepaalde oorzaaten gebooren

worden; dat de» honger niet verzadigd.wo rd ,

dan door fpyze. Dat van dezelve oorzaaken ,

'

op dezelve wyzen werkende , men altoos de-

zelve uitwerkingen moet verwagten ; ilagen zul-

len altoos dezelve finert voortbrengen üs voor-

heen. Dat dezelve of gelykfoorcigè uitwerkingen

van dezelfde , of gelyke oirzaaken moeten afge-

leid worden , dat de duisterheid der Nagt , niet

dan door den opgang der Zonne kan verdreeven

worden ; dat de warmte door gemeen Vuiir, of

door de werking der Zonne veroorzaakt word ,

en dat de agtereenvolging , door welke de na-

tuurlyke verfchynzelen elkander opvolgen , niet

toevallig of by geval veranderen ; altoos volgt

de Lente op den Winter , en de Nagt op den
Dag. Dat alle zaaken , die men ziet dat altoos

zamengaan , of op elkander volgen , of van el-

kander of zeker van oorzaaken afhangen , die

zy

Effedlus , qui contingunt non temere , auc cafu , fed de-
terminararum cauflarum optratione exonri , famém non
fedari nifi cibo. Ab ii5>dem caufTis eodem modo operanribas
eosdem Temper efFcClus expedtandos etlè, verbera eundeTn
quem alias doiorem produclura. Eosdem ve) fimilc.< etfec-

tus ab ii.Hdem vel fimilibus caufi*; den'vandos efle , noétis

tenebras non n^fi Solis ortu dispelli, calorem ignc vu'gari,
folisque adlione excitari OrdJnem quo Phoenomena fe mu-
tuü excipiunc non temere variari, hyemi Ver, diei noöem
fucceflura» P^a quae conllanter conjundta eflTe, anx fjbi mu-
tuo.fuccedere obfervantur , vei a fe mutuo , vel cerre a
communibus caufis depcndere , inrer pluvias modcratas,
XXII. Dsck G öc
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zy onderling gemeen hebben. Tasfchen eenen
matigen Regen en de Vrugtbaarheid , is eene
waare , en niet flegts fchynbaare zamenhang.

Dat het Heelal , of ten minften dat gedeelte ,

dat ons naast by is , door ftandvastige en on-

veranderlyke Wetten geregeerd word , en dat

'er zelv in den aart en in de daaden der Men-
fchen 5 zelv in hunne verfcheidenheid , eene
groote overeenkomst , en in hun verfchil eene

groote eenvormigheid en overeenftemming waar-

genomen word. Het is te bekend , dan dat het

betoog zoude nodig hebben , dat de gemeene
daaden en oordeelen der Menfchen , zich naar

deze waarheden fchikken. Maar te regt kan

men vraagen , wat de waare reden is van dit zo
algemeen verfchynzel? Wat de Kinderen zoo-

wel als volwasfenen , onweetende zo wel als

Wysgeeren , aanzette en dryve , om volgens

.

eene Analogie te leeven en te handelen ; of

men zulk eene evertuiging van de onverander-

lyk-

6c fertilitatem , veram non apparentem folum-modo con»

nexionem efle. üniverfurn , vel eam faltem cjus partem,
quae nobis propior eft, legibus conftantibus, & immucatis
regi , in ipfaque hominum indole , & adlionibus magnam
fempcnn diverfitate conveniendaro , in variecate uniformi-

tatem , vel confenfum obfervari» His fanc veritatibus ac-

commodari ordinarias niortalium aftioncs, & judicia, no»
tius cfl: , quam uc probatione indigeat. At jure profedto

quaeri poteft de vera univerfalis hujus PhcEnomeni caufa,

Quid nimirum infantes aeque ac adultos , Idiotas ac Philo-

lophos dererminei compellatque ad vivendum & agendum
Anahgia convenienccr? Xs'um tanta de Natura?, ordinis-

quc.
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lykheid der Natuur en Order, uit welke de uit-

werkingen voortvloeijen , en die in alle men-
fchelyke daaden doorblinkt , alleen aan redenee-

ringen moet toekennen, dan aan de gewoonte?
of het niet veel waarfchynelyker is , dat dezel

ve tot de algemeene kennis , die de Natuur aan

yder heeft ingeftort, moet gebragt worden, die

algemeene kennis , die de^ daaden en zelv het

leven beftuurt ?

Het is ten uiterflen klaarblykelyk , dat mert

zulk eene groote overeenkomst (^confenfiis^ in

het erkennen van de Analogie der Natuur niet.

aan redeneeringen verfchuldigd is , ten minden
niet aan zulke , van welke wy by ons zelve

bewust zyn. Want wy hebben zulk eene

naauwkeurige kennis niet van het inwendig za-

menftel van ligchaamen , die van het onze ver-

fchillen , ja zelv niet van ons eigen ligchaam ,

dat

que , quo efFeöia oHuntur , conflrantia perfualio , quas ex
omnibus morralium erumpit Aftiombus , debeatur ratioci-

niis ? Num confuetudini P vel potius fit verofimile eatu

acceptam efle referendam fenfui communi, omnibus a Na-
tura ipfa indito, aftionesque & vjtam ipfam dingend?

Non deberi tantam in NaturïB Analogia agnofce.nda con-
fenfionem ratiociniis falcem ralibus, quorum confcii nobis

Umus, eftevidentisfimum. Ncque enim vel internam cor-

porum a noftro diverforum , vel etiam noflri corporia

llrudluram ita co^n'cam habemus , ur eft'e^lus ex fuis cau-

fis a priori deduccre valeremus. V. gr. pancm nutriré ^

G £ vene
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dit wy de uitwerkingen (^a priorij uit haare

oorzaaken kunnen afleiden : by voorbeeld , dat

het brood voed , dat het vergift doodt. De
Jinalogie der Natuur kan ook niet betoogelyk

uit waarneemingen afgeleid worden : want deze

leeren ons wat 'er gefchied , of gefchied is ;

maar niet wat 'er in het vervolg gefchieden zal

,

en dat deze uitwerkingen niet los of by geval ,

maar door de werking van bepaalde oorzaaken

voortkomen , kan door de ondervinding alleen

niet volkomen beweezen worden , wyl wy de

oorzaaken van alle de uitwerkingen niet wee-
ten 5 maar dikwyls genoodzaakt zyn , om on-

ze toevlugt te neemen tot gisfingen , die op

de Analogie fteunen , om die oorzaaken te be-

paaien. Ik zwyg , dat wy geen volkomen aan-

voering van voorbeelden konnen maaken , en.

wy dus niet ten ftrengften konnen bewyzen, dat

zulk of zulk eene eigenfchap altoos en onveran-i

der-

venenum intenmere. Neque ex obfervationibus demon*
ftracive colligi fane poteft AnaUgm Naturac. Kae enim
óocent , quid fiat ,

quidquc fit fadtum , non autem quid

in poflerum fit eventurum. Hoc ipfum cfFcólus non te-

mere 5 cafuque , fed caufarum determinatarum opcratione

ex-oriri , ope folius experientiae perfcdie demonftrari ne-

óuit, cum haud omnium eventuum caufa nobis fint con-

fpicuJE ; fed ad eas dcterminandas ad conjedluras Analogia

nixas recurrere faepe debeamus. Taceo nullam a nobis

indud-ionem completam formari pofTe , adeoque nee rigi-

de demonftrari proprietatefn aliquam ccrtac rcrum fpcciei

Cüuftanter cojiupetcrc^ v. gr. lapidi gravitaicm» Et licec
''' in-
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derlyk tot zulk óf zulk eene foort behoord : by
voorbeeld de zwaarte aan een fteen. En al wa-

ren onze optellingen volmaakt, zoude men daar

omtrent altoos konnen vraagen : Wat is het

,

dat ons leerd , uit de waarneemingen van het

voorledene en het tegenwoordige de toekomen-
de uitkomften te gisfen , en met zo veele ze-

kerheid aftewagten ? Redenen , afgeleid nit de
Goddelyke Wysheid , fchynen wel de ftandvas-

tigheid der Natuurwetten en de grootfte eenvou-

digheid te ftaaven. Maar het blykt , dat onze
Analogifche beoordeelingen, alleen in rang van
tyd voor de redeneeringen gaan , die men uit

de Goddelyke Volmaaktheden afleid , en dat

niet alle Menfchen , fchoon volgens AnalogU
levende , van die befchouwing der wysheid van
den grooten Schepper overtuigd zyn.

Ook

InJutliones noflrae completae efTent , de eo tarnen femper
qusri pofiec : Q^uid nos doceat & prafcntium & praste-

ritvirum obfervatjone futuros eventus conpccre , imo'tan-
ta certitudine expeélare ? Rationes equidem ex lljpiencia

Dei duftae conftantiara naturae legum , fumnicimque fim-
plicitatem videntur confirmare , at judicia noftra AnalO"
gica argumentis ex perfedionibus Divinis deprompcis or-
dine faltem temporis priora ede , nee oinnes qui conve-
nienter /Inalogice vivunt , de ea fapiencias fummi rerum
opificis confideracione perfuafos efle , extra dubium pofi*

turn eft.

G 3 JSJeque
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Ook kan men nooit met recht zeggen , dat dè
onveranderlykheid der Natuurlyke zaaken , al-

leen aan de gewoonte moet toegekend worden.

Want deze algemeene overtuiging veieilcht ee-

ne oorzaak, die aan allen gemeen is, die geea
gewoonte kan zyn , als welke altoos verfphil-

Icnd en veranderlyk is. En wie ziet niet , dat

hier de vraag is over de oorzaak van die alge-

meene gewoonte zelfs: in 't geheel daar over wat
onze Ouders en Voorouders hebbe aangezet ,

om volgens Jnalogie tQ leeven, te handelen en
te oordeelen ? Te vergeefs gewislyk zoude ier

mand deeze gewoonte door eene tegenftrydige

willen veranderen of verzwakken , want de
vaste overreding der eerfte zoude meer dan ze-

ker den voorrang behouden ; de denkbeeldigea

(^Idealisten^ en twyffelaars QScepuci^ konnen
hier omtrent ten voorbeelde ftrekken , die >

fchoon hun eigen geweeten verkragtende , de
waarheden , die door het algemeen gevoelen

be-

Keque irflo jure dici po tefl: tfm firmam "de Naturas re»

rum conllantia certitud'nem foli deberi confuetudini. üoi-
verfalis enim hsec perfuafio communem requiric caufam ,

tiuae efle nequi'c confuetudo , varia fempcr (Üfmutabil-.
Lt quis non vidct quaeri de univerlaÜs hujus confuGtudinis

caufa ; de eo plane quid Parentes, avos impulerit ad con*
venienter Analogie^ vivendum , agendum & Judicandum?
Frultra fane homo hanc confuetudinem contraria immuta-
re , vel debilitare vellet , cui firma hsec perfuafio certo
cïrrius prcEvaleret. Exemplo efle poflTent 'Idealiftae , &
fceptici

,
qui licet vim fu» confcieqtia; infcrendo verita-

te«

I
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bevestigd zyn , zoeken om ver te werpen ,

echter door de gemeene lotgevallen van het

menfchelyk leven , wederlegd zyn , en zo ver

gebragt dat zy bekend hebben , dat de kunst

van tvvyffelen niet moet toegepast worden op
het gebruik in het leven. En waarlyk indien

men de overreeding omtrent de Analogie der

Natuur alleen aan de gewoonte verfchuldigd was

,

zoude men ook aan haar dank moeten weeten ,

dat de menfch zich zelve konde bewaaren ;

maar met dat zelve regt zoude iemand kon-

nen zeggen , dat men het aan de gewoonte

moest dank weeten , dat de Menfch zich zelve

bemint , zyn welzyn voorftaat ; echter kan 'er

niets onwaarfchynelykers bedagt worden. Eu
de gewoonte zelv verkrygt dus ook krachten ^

indien zy op natuurlyke genegenheden en nei-

gingen fteunt 5 tegen welke wanneer zy aanloopt

,

zy niet diep in de gemoederen zal ingeplant, en
gemakkelyk weder uitgeroeid worden. Hier-

tegen

tes fenfu communi confirmatas convellere arniifi funt , or-
dinariis tarnen vies humanae eventibus fuerunt confutati
eoque addufti , ut agnoverjnt artem dubitandi vit» ulüi

haud applicandam elfe. Sane fi haec de Naturae Anahgia
perfuafio fola confuetudine nircretur , ei etiam acceptüm
Tcferendum eflet quod homo Te confervare valeat. At eo-
^em jure dieet aliquis conluetudini deberi , quod homo fc

^üim amet , incolumitatera tueatur , quo nihil abfurdius
fingi poffet. Ipfa etiam confuetudo ita vires acquint , ü
nitatur inclinationibus, &propenfionibus naturalibus ,

qui-

bus ü repugnqt , haud al te animis infigetur , facileque

... G 4 €vel-
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tegen ftryden niet de voorbeelden van fomnii-

gen , die een leven leiden , dat tegen de reden

en de Natuur firydt , wyl zy zeldzaamer zyn

,

en hunne daaden , fchoón van den gemeenen
levensregel afwykende , uit den aart der men-
Ichen kunnen verklaard worden.

Indien derhalven de ftandvastige overtuiging

van de /Inalogie der Natuur, noch door redenee-

riiigen , noch door kracht van gewoonte of heb*

belykheden veroorzaakt is, zal zy noodwendig tot

het natuurlyk Inllinct moeten gebracht worden.

Niemand kan twyffelen , dat de Menfch niet eeni-

ge ingefchaapene aanfpoaringen heeft , waarvan

'er zich geen door klaarder bewyzen openbaart,

dan die , door wiens kracht wy aangefpoord

worden , om volgens de Jnalogie te leven en
te handelen. Deszelvs vermoogen vertoont

zich in de eerfle gewaarwordingen en begrippen

zei-

cvelVtur. Esempla tlonnuHorum vitae raronem nature
Tepugnantctn fequentium nih^l obllant , cum rariora ctiam

flpt , & f- cile ex hu.nana indole po^fint aftioms eorum ,

licct a conimuni vitas nUiOne abludentes, explicari.

Si neque ratociniis , nee vj confuctudinis , habituum-
cüedcbearur conTians hominum de Anulogia Naturae per-

fu.ifio . eiH Hine ea inter inftir dtus naturales referenda,

Jnd;tos proft^ao efle hoiiririi Ü mulos aliquos dub'tari ne-
<)uit , quorum nullus fe clarioribus raamfeflat indiciis ,

quam hic , cujus vj compellimur ad convenienter Analo"

gm agendum , vivcndumque. In ipfis fcnfationibus, per-

ceptionibusque primitivis ejus vis cernitur* Quomodo
cnim
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zelven. Want op welke wyze verkrygen wy de

kennis der zaaken buiten ons , dan door des-

7elvs hulp ? De beweegingen , in de werk-

tuigen der zinnen voortgebracht , worden wel

aan dat gedeelte der hèrsfenen medegedeeld , dat

onmiddelyk met de ziel vereenigd is ; maar ik

vraag : hoe , en door welk eene redeneering ,

belluit de Menfch door derzelver middel , dat

'er zulke en zulke ligchaamen buiten hem be-

ftaan , by voorbeeld , de Zon , de Sterren en

Gellerntens , dan door eene natuurlyke jlnalo-^

gifche ? En zekerlyk is de Ziel niet onmidde*

lyk vereenigd met de Zoti of Maart , maar met
haar Ligchaam , welks veranderingen zy on-

middelyk gewaar word , en door het zelve het

beftaan van zaaken buiten zich , door middel

van Analogijche Waarheden , buiten allen twy-

fel Held. Waarom verkrygt de Ziel gelyke

gewaarwordingen , wanneer zy met gelyke be*

weegingen in de zintuigen voortgebracht wor-

den ^

enim cognitionem rerum extra nos pofitarum nancif^mur,
nif] cjus ope ? Motüs quidem in Orgunis renforiis pro-
dv.6li C'V.mmunicanrur cuin ca parte Cerebri , cuiE aniniïB

immtdiatc unira e(l, at quo qua^ló rat ocniocx uscolligic

ipens hujnana exillere hsec illaque corpora extra fe
, puta

folem, fidera, llellas nifi Anal gico narurali ? Sane enim
aoima non elt immediare iin^ta Soli , Lunse , fed fuo cor-

pori', cujus proinde iTiucat.ünes immediate pcrcipit , ex
iisque rtram extra Ie pofitarum exiflennam Anato^ids ve-

TJcatibus convTnienter , ciira omnéni dubitationem confi-

cic. Cur Crailibus motibus in Organis fenforiis produdis
ü s üoii
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den 5 en op ongelyke beweegingen ongelyke
gewaarwordingen ? dan om dat zy niet anders

als volgens de Analogie , altoos kan werken ;

daar toe door de Natuur gefchikt. Want wie
hemerkt niet , dat het niet genoeg is, om den
oorfprong der gewaarwordingen uitteleggen ,

dat men alleen weete , dat de beweegingen

,

die in het zintuig vüortgebragt worden , tot

aan de hersfenen gebragt worden , alwaar de

Ziel onraiddelyk tegenswoordig is ? Maar
dat men noodwendig in aanmerking moet nee-

men 5 wat of het is , dat de Ziel altoos aan*

dryft 5 om te oordeelen op de beweegingen ,

die in het ligchaam gefchieden , dat de Voor-

werpen van haare gewaarwordingen beftaan ?f

Wat haar zo vastelyk overtuigd van het beftaan

van zo veele en zo verfcheidene zaaken , die

onderfcheiden zyn van haare afbeeldingen ?

En wat de oorzaak zy , dat by gelegendheid

van

iimiles, dijfimilibus^disfimiles acquint perceptiones? Ni(i

quod non posfit non Analo^icE convenicnter Temper ope-

rari , ita fada a Narura. Quis cnim non fcntit haud fuf-

iicere ad Originem fenfationum explicandam , fcire folum-

modo motus 'in Organo produÖos dcferri ad ccrebrum us-

que , cui mens immediate eft praefens 1 Sed hoc maxi-

me in confiderationem trahi opporcere» quid fir ülud quod
animam compellat conflanter ad judicandum occafione mo-
tuum in corpore proJu6lorum exiltere obj«:6i:a fuarum per-

cep' ionum ? Quid cam tam firmiter perruafam reddat de

exift«?ntia coc tamque divcrllirura rerum , a fuis repracfen-

ütioaibus diltinttarum ? Quid faciat ut fimilium motu-
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van gelyke beweegingen, men gelyke gewaar-

wordingen verkrygt , en by gelegendheid van
verfchillende beweegingen , ook verfchillende

gewaarwordingen ? En dat zy zo verfcheiden

zaaken zonder de minfte verwarring van eikande-

ren kan onderfcheiden , welken zekerlyk zonder

haare natuurlyke werkkragt , niet konnen begree-

pen worden , waarom zy altoos beantwoorden

aan die waarheden , dewelken de Analogie in-

fluit; ook kan 'er geen reden gegeeven worden,
waarom niet de ziel , by gelegenheid van aller-

hande beweegingen in de zintuigen veroorzaakt

,

ja zonder dezelven allerhande gewaarwordingen

zou kunnen hebben , het welke, hoe groot ee-

ne verwarring het in de menfchlyke zaaken zou
verwekken , niet ligt valt te bepaalen.

Het is wel waar , dat de wyze , op welke

de Ziel met het Lichaam vereenigd is , en waar

door de gewaarwordingen geboren worden, noch

onder de geheimen der Natuur zyn ; dit belet

€ch-

um occnfione llmiles , diverforum diverfas femper percep-
tiones nancifcatur , tamque varias res fine ufla confufione
a fe invicem difcernere valeat ? Quëe certe fine naturall
cjus opcrandi ratione , veriiatibus illis , quas involvic
Anal.gia , lèmper accommodata non pofiTunt inrelligi , nee
ulla ratio reddi , cur non mens quorum -iibec motuum in
Organis fenforiis pruduftorum occafione , imo absque iis

,

quaslibet perceptiones habere puflet , quod quancam re-
bus humanis percurbationem induceret haud facile didlu

Verum quidem efl modum quo anima unitur corpori ,

adeoquc & eum quo rcnCauoües onuntur intcr fecreta Na.
tursB
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echter niet , dat wy eene vaste overtuiging van
het beftaan der zaaken buiten ons , en zuik ee-

ne ftandvastigheid in de grootfte verfcheiden-

heid van gewaarwordingen en begrippen toeken-

nen aan het Natuurlyk Inftin& , om overeen-

ftemmig met de waarheden , welke de Analogie

influit te handelen en te oordeelen. En zeker

,

de Ziel bind zich aan zekere Wetten in het uit-

voeren van alle haare werkingen ; fchoon zy

die Wetten niet kent. 'Er zyn 'er weinig

,

die zelv eene middelmatige kennis hebben van

de regels , volgens welken het gezigt gefchied

en geregeld word ; en niemand is 'er, die de*

zelven volkomen kend, echter handelen 'er alle

tnenfchen na. Zelfs de gezigtkundige fchyn-

vertooningen , fleunen op zekere vaste regels

,

die aan zeer weinigen bekend zyn; echter word
een yder ze gewaar. Dit zelfs , dat alle men-
fchen door een zeker ftilzwygend gevoel beoor-

dee-

turiE q!^q. referendum , nihil tarnen id obflat , quo minus
ürmam de exiftentia rerum extra nos pofitarum perfuafio-

nem , tantamque in- fumma fenfationun & pcrceptionuin

varietate conflantiam, inftinftui naturali, vericatiDus quas
Analogia involvit conven^.enter agendi , &judicandi , at-

tribuamus. Sane in omnibus fuis operationibus exerendis

mens certis quibusdam fe accommodat legibus , licet non
üt earum fibi confcia. . Pauci funt qui mediocrem habeanc
regularum , quibus vifus attemperacur, cognitionein , ne-

mo qui perfeftam , iis tarnen convenienter agant omncs
Homlnes. Fallacias ipf^ Oprfcic nituntur certis conftan-

tibusque legibus
,
quas norunt paucisfimi , obfervant fjn-

guli. Id ipfumiquod homines taciio quodaiPi fcnfu quid

in
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deelen , wat goed of kwaad is in de Konften

,

om niet te fpreeken van de verfchynfels zelfs

der gevoelens van het fchoone en zedelyke
,

veele andere bewyzen van natiiurlyk Inflin&en

toonen baarblykelyk , dat de Ziel haare vermo-

gens altoos oelrend volgens zekere en bepaal-

de Wetten , fchoon zy zich van dezelven niet

bewust is.

De Ziel kan derhalven niet anders handelen ,

uit kracht van haare Natuur , dan volgens die

waarheden , die de Analogk influit , ^n haa-

ren zamenhang maakt dat uit , het geen wy het

gemeene Gevoel QSenfus communis ) noemen,
en buiten het welke wy in de kennis der waar-

heid niet verder gaan konnen. Dit gevoel al-

leen is genoeg , om de dwaasheden , en tegen

de Natuur aanloopende denkwyzeu , der Idea^

listen
.,

Fatalisten en TwyfFelaaren den bodem
'm

in Artibus fit pravum aut reüum dijudicent, ipfa fenfaum.
pu]chr{ , & moralis Phaenomena , ut plurima alia inftin-

dliium naturaliliin indicia taceaiïius , evidenter probanc
animam facultates fuas exercere convenienter certis &
determinatis femper legibus , licet earum haud ï\t libi

confcia.

Non potefl: proinde anima vi Naturae fua^ non conve-
nienter agere veritatibus illis , quas Analogia involvit.

Earum complexus conftituit id quod fenfum communem
appcllamus

, quo ulterius progredi in cognitione veritatis?

haud darur. Hic folus fenfus fufficit refellendis Idealifla-

rum 5 Scepticorum , Fataliltarum , aliorumque deliriis

,

ju-
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in te flcian. Daardoor word de Ziel overtuigd

,

dat 'er niets beftaati kan zonder eenen genoeg-

zaamen grond, en dat gelyke uitwerkingen van
gelyke oorzaaken gelyk zyn , en zy word ook
verzekerd van andere daar aan grenzende waar-

heden , naa welke zy zich in haare begrip-

pen en gevoelens fchikt : ook worden de uit-

werkingen van dit gevoel ligtelyk van andere

onderfcheiden ; want alle Menfchen handelen

volgens het zelve , en vooral die , in welke de

kracht der Natuur duidelyker gezien word ; ge-

lyk Kinderen en domme Menfchen. Iemand
kan zich wel tegen het getuigenis van dit ge-

voel (lellen , fchoon zyn geweeten zulks af-

keurt 5 maar hy zal het nooit konnen wederleg-

gen. Alle de werkingen der Ziel worden vol-

gens deszelvs wetten uitgevoerd. Dit licht van

het verftand , kan wel verduisterd , maar nooit

uitgeblufcht worden.

Wy

judiciis NatursB repugnantibus. Vi hujus anima perfuade-

tur nihi] polTc exiftere fine fufficiente ratione , fimilium

caufarum eiFcfta fimilia efle , aliarumque veritatum affi-

cinm ccrta redditur , quibus in ipfis percepcionibus , &
fenfationibus fe accomraodac. Facile etiair. cffefta hujus

fenfus ab aliis dignoscuntur. Ei enim convenienter aguric

omnes homines, iique maxime, in quibus vis Naturae cla-

rius cernitur , ut Infantes , idiotae. Ejus teftimonio fe

tliquis opponere reclaraante quidem confcientia potcft, ac

illud confutare nunquam. Omnes animae operationes ejus

diÖatis convenienter exercentur. Lumen hoc mentis ob-

fcurari quidem , noa autem extingui poteft.

Oilen-
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Wy hebben dus aangetoond , dat de Ziel ^

door eene natuurlyke aanfpooringe , en door

de leiding van het gemeen Gevoel ( Senfus

communis ) opgeleid word , om eene Analogie

van de Natuur te ftellen. 'Er blyft derhalven

overig , te onderzoeken ^ a wat de zaaklyke

grond der Analogie zy (^a parte rei^ , of aan

welke eene oorzaak men die groote eenvoudig-

heid der Natuur -wetten , en de overeenkomst
der uitwerkingen van allerhande foort met de-

zelven moet toefchryven ? Het geen ik hier

van denk , zal ik kortelyk zeggen.

Het is ten uiterften klaarblykelyk , dat de
Wetten der Natuur , en de uitwerkingen , de-

welken daarmede overeenftemmig zich vertoo-

nen . niet wiskunftig noodzaakelyk zyn : wie
immers , die by zyn gezond verftand is , zal

-ftaande houden , by voorbeeld , dat de fchuins-

heid van den Taankring , uit welke de onge-

P lyk-

Oflendimus mentem ftimulo naturali , fenfusque com-
mtmis duöu ferri ad Naturjs Analogiam admittendam.
Reftac itaque discutiendum

,
quod lic Analogioi a parce,

rei fundameotum , feu cuinam caufa: debeatur magna illa

Katurae Icgum fimplicitas , & eiFeótuum omnis generis

cum illis confenfio ? De quo quid nobis videatur paucis
cxponejnus.

Non efle Geometricse ncceffitati fubjedas vel Natura;
leges , vel efFedta ,

quac iis convenieiner producuntur lu-

ce ipfa clarjus eft» (juis enira v, gr. fenfu coromuni pra:-

ditus dicat obliquitatem ecliptica, a qua dierum r^oftium-

que
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Jvkh 'd der Dagen en Nachten voortvJoeid
,

door dezelve noodzakelykheid bepaald is , door
welke de drie hoeken van een Driehoek gc;yk

zyn aan twee regte ? Wie is *er onkundig , óac

de ftolfe uit haaren aart onverfchillig is voor

rust of beweeging , en allerleije ibort van rig-

ting 5 fnelheid en gedaante van bevveegiiig kan
^anneemen, en dat dus derzelver verfchynzelen

niet uit eene volftrekte noodzakelykheid voort?

vloeijen ? Wie heeft ooit de algemeene Wet-
ten der zwaarte en aantrekking , de veerkragt

,

de veranderingen der werktuiglyke ligchaamen ,-

en der ;elver uitwerkingen
, (om van veele an-

deren niet te melden
,
) ilit het weezen ( es-

fentta ) der lighaamen betoogd , of wie zelfs
,

die by zyne zinnen was , heefn ze willen be-

toogen ? Om kort te zyn , alom , waar een

Meetkundige noodzakelykheid plaats heeft , kan

men aan het tegengeRelde zelv niet denken '^

maar hoe ligtelyk worden 'er wetten van zwaar-

te

que dependet ïnsequalitas eadem neccflitate detcrininntam

cfle, qua tres trianguli anfj;uli duobus rt'ftis funr sequales?

Quis nefcit raatenam ad quiecera d morum lua N.tara in-

diffcrcncera efTe, quamlibet motus dircélionem , celcri-

tatem , & figuram rec'pere polTc , adeoque Phoenoniena

haud abfoluta neceflicate exoriri ? Quis generales gravi-

tatis , attradlionisque Leges, elafticicatcm , organicoruin

corporum uiutationes iic cffcdla , uc miljc alia caceamus,

ex eflentia corporurn demonflravit , imo quis ianus inde

demon ftrare voluit ? Quid mu^is opus cft ? Übicun-

que Geometric2c necesOtati locus eÜ , ibi contrarium ne

cogitari quidem poreft , ac quam facile finguntur LeL»^e

ga
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te uitgedacht, die vlak aanloopen en ftryden te-

gen die , door welke het Heelal geregeerd word

;

ja men bepaald zelv , welke beweegingen 'er

zouden voortkomen , indien 'er andere Wetten
vastgefteld waren. Hoe ligt kan men zich ver-

beelden , eene andere order onder de ligchaa-

men van het Heelal , en verfchynzelen , die

verre verfchillen van die , welke men waar-

neemt. Eene volftrekte noodzakelykheid al-

thans zoude gééne geduurige agtereenvolgingen

der uitkomften , noch eenige veranderingen in

het gantfche zamenftel der zaaken toelaaten.

En gewislyk ! zulke eene groote ftandvas-

tigheid van de natuur der zaaken , kan noch
am het geval , noch aan de toevallige werking
van oorzaaken , die geen verftand hebben , toe-

gefchreeven worden ; want wat is 'er meerder
van alle waarfchynlykheid ontbloot , dan dat

het geval , aan geen wetten gebonden , eene

Hand-

gvavitatiis iis , quibus univerfum regitur , contrariae, imo
q lales orirentur rnotus , fi alise conftitütje eflent leges ,
definJrur quam facile alius intcr corpora univerfi ordo,
diverfaque ab iis quas obfervantur Phoenomena concipi-
untur. Abfoluta fane necesficas cec fuccesfiones evcn-
tuum connnuas , nee ullas in univerficate rerum mutacio-
nes admitteret.

Nee fane cafui , fortui tisque caufarum intelligent Ja ca-
rentium operationibus accepta referri pocefl: tanta naturas
rerum conltantia. Quid enim magis ab omni remotuni
verifimiücudine

, qaam cafum nulli legi fubjeótum conftan-
XXU. Desh H tem
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flandvastige orde zoude voortgebragt hebben ?

Wat is 'er oneeloovelyker , dan dat by toeval

werkende oorzaaken , altoos die uitwerking

voortbrengen , die onder alle de eenvoudigfto

is , die by voorbeeld de minfte werking ver-

eifcht ? Daarby heeft zekerlyk eene verkie-

zing 5
geen geval ,

plaats , alwaar verfcheiden zaa-

ken , die niet door haare natuur zoo bepaald ,

in zulke eene orde onderling zamen gefchikt

worden , dat zy het best bekwaam zyn , om
verfcheide uitwerkingen te verkrygen , gelyk

men in de Werktuigelyke ligchaamen ziet. De
Analogie der Natuur en het blinde geval. Haan

lynregt tegen elkander over.

Niemand , die by zyn verftand is , kan der-

halven twyfFelen , of zoo wel zulke eene groote

eenvoudigheid van de algemeene Wetten , als

ftandvastigheid der uitwerkingen , moet aan de

wyze willekeur van God toegefchreeven wor-

den ,

tem ordinera generafle ? Quid incredibilius'quam caufas

temere opcrantes eum feraper efFedlura pioducere , qui
omnium eft fimpliciffimus v. gr. qui minimam adlionem
requirit ? Ibi certe cleftioni , non cafui , eft locus , ubi
res varisB, haud ita natura fua determinatae, eo inter (e or-

dine jungunrur, qui ad efFeóbus diverfos obtincndos funt

accommodatiiïimi , uc in corporibus Organicis. Analogia
natursp cafusque coccus fum Cbi e diametro oppofita.

Nemo proindc nifi infaniat dubitare potefl: , tantam feu

in legibus generaribui fimpliciratcm, feu in efïcdibus con-

(lantiam , fapienti Dei arbitrio efle adfcnbecdaai , qui tana

re-
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den , die zoo wel de natuur der zaaken , als den

aart der Menfchen aan zekere en bepaalde wet-

ten onderworpen heeft. Het was zekerlyk zy-

ner Wysheid en Goedheid waardig , zoo wel

de natuur der zaaken zoo te fchikken en zamen
te Hellen , dat de menfchen voor hunne behou-

denisfe konden zorgen , en uit waargenoomen
uitwerkingen levensregelen konden vergaderen,

om te weeten , wat hen ten voordeele of naa-

deele flrekte , hoe het gezellige leven te genie-

ten 5 elkander behulpzaam te zyn , en door do
befchouwing en het onderzoek van zaaken eii

uitkomften opteklimmen tot de kennis van Gods
Volmaaktheden , het geen niet konde gefchie-

den zonder de Analogie der Natuur.

Dan men begrypt ligtelyk , dat de Groote

en Alwyze God , die alle zaaken aan onveran-

anderde Wetten onderworpen heeft , ook de

men-

rerum naruram , quam humanam indolem certis deter-

m naci5;que lubjecit Icgibus. Dignum certe erat fapientia

& bonitate ejus , tam" naturam rcruin ita ordinare & dis-

poncre , ut homines incolumitdti fuar prospicere , ex ob-
fervatis efféólibus regulas vivendi colligere , quid fibi ex-

pediat aur noceat cogposcere , confortio muruo frui , (ibi

inviccm adjumento cfTe , a rerum inventuumque contem-
platione & examine ad perfediones Dei agDOscendas as-

cendere quirent , quae htud pocuilTent üne Analogia Na-
tur» obtineri.

Faeile autem intelligitur Deum optimum ac fapientis(i-

iBum j qui üuiY^^ücatcm rerum immutatis fubjecic Legi-

H 7, bus »
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msnfchelyke Ziel zoo gefchacipen heeft , dat zy
niet alleen zonder moeite de Jnalogie der Na-
tuur konde kennen , maar ook na dezelve le-

ven 5 handelen en oordeelen. Want de over-

eenkomst der uitwerkingen met de algemeene

Wetten , zoude van geen nut ter waereld voor

de menfchen zyn , indien zy van dezelve on-

kundig waren , en het ware te laat geweest

,

indien zy tot derzelver kennis alleen door re-

deneering hadden moeten komen. Men moet
het derhalven aan de Goddelyke Wysheid dank

weeten , dat de Menfch de Analogie der Na-
tuur, ten minften zoo verre zy tot het gebruik

in het leven noodig is , kend , en na die ken-

nis zyne handelingen rigt , en niet twyfrelt , of

alles gefchied niet toevallig , maar uit zekere

oorzaaken , die volgens eene bepaalde en ftand-

vastige reden werken.

HüME

bus , mentem ctiam humanem ita formaflc, ut Anahgimi
^'atur« non tantum facile agnosceret , fed & eidem con-
venienter viveiet, ageret, ac judicaret. Nulli enim mor-
tal bus fuiiïet ufui cffeftuum cum generalibus leglbus con-
fenfio , fi eam ignoraflent , nee fatis cautumin horas i'lis

fuiflëc , li non nifi raciociniis ad cognitioncm ejus perve-
Diflcnt. Sapjentias itaque divinas acceptum referendum
cft , quod homo -^720/0^227» Na turaf , fakcm in quantum
ad ufus vjtae ncccfFaria eft , agnoscac , ei agnita; fuas ac-

tiones accommodet , ncc cmbitet omnia ccrtis ex caufis,

non temere , fed dcterminata , conftantique ratione ope-
rantibus cvenire.

/

Oleum
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H u M E heeft derhalven te vergeefs alle

moeite gedaan , wanneer hy in het I. Deel zy-

ner Wysgeerige Werken ^ Tent. VII. met veel

omflags tragt te bewyzen , dat het denkbeeld

van eene oofzaak verkreegen word zonder be-»

hulp van eenigen indruk der voorwerpen op de

zintuigen , of van een oorfpronglyk begrip ,

maar dat het alleen word verkreegen door eene

heblykheid en gewoonte , om in gelyke omftan-

. digheden gelyke uitwerkingen te verwachten ;

jaa uit eene , ik weet niet welke heblykheid ,

om uitwerkingen , die eenige reizen gezament-

lyk waargenoomen zyn , door zyne verbeelding

zamen te knoopen. Want indien wy in het

verklaaren van den oorfprong der denkbeelden »

^\tt letten op de natuur der Ziel , maar alleea

op die der werking van de voorwerpen , zoude
men zelfs niet konnen begrypen , hoe de ge-

waarwordingen in de ziel voortgebragt worden ,

en door middel van dezelve , de eenvoudige

denk-

Oleum proinde & Operam perdidit HuMius dum Oper^
Pkilof, Tom. I. Tent. VII magno molimine conatus eft

«ftendere, ideam caufa nullius impresfionis objedorum in

Organa ftnforia , vel pcrcf?ptionis primitivae ope adquirï ,
fed nafci folummodo ex habitu & confuetudine fimiles ef-

fedus fimilibus in circumftantiis expeftandi , iroo ex ha-
bitu nefcio quo efFeólus

,
qui fimul aliquotics obfervati

func , imaginationis ope connedendi. Si enim in origine

idearum cxplicanda non habeainus rationem naturaï Ani-
mx , icd folius actionis objeólorum , ne id quidem iDtcIli-

getur, quomodo fenfationes in mcnce producantur , ca-

rumquc ope idea fimplices , cum mgtus nervorum , fine

H 3 quibus
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denkbeelden ; wyl de beweegingen der Zena-»'

wen , Mnder welke nochtans geen gewaarwor-

ding kan ontdaan , door de Ziel niet , althans

niet duidelyk , gevoeld worden , om dat zy zich

van dezelve niet bewust is
, ( en al wierd men

dezelve gewaar , hebben die beweegingen niets

gemeen met de voorwerpen der verbeeldm*

gen) ; en dewyl dus niet blykt , wat het is

,

dat den menfch overrede van het beftaan der

zaaken buiten hem , en van derzelver orde

,

plaats 5 gedaante , en andere hoedanigheeden.

Maar men begrypt ligtelyk in tegendeel , dat

hy , die den oorfprong der denkbeelden wil na-

gaan 5 niet alleen agt moet geeven op de wer-

king der voorwerpen , maar ook op de natuur

der Ziel. Welke nu de natuur der Ziel zy ^

en aan welke wetten zy in haare werking on-

derworpen zy , kan men leeren uit het innerlyk

gevoel , en de waarneeming van het geen in

ons zelve omgaat. Deeze nu leeren ons , dat

'er

quibuj tamen nulla oriri potefl: fenfatio , ne percipiat qui-

dem clare faltem anima , eorum quippe haud fibi confcia ,

( & eriam (i perciperet ii nil commune habeanc cum ob-
jeftis repra?f«ütationum,) ncc proinde appareat quid ho-
mini pevfuadcat , exiflentiam rerum exrernarum , ordi-

nem , fitum , figuram, aliayquc qualitates earundcm. ^t
facile intelligitur non folius adionis objedorum , fed &
natursB mentis habenda/h eflc illi rationem , qui onginctn
idcarum perscrutari velit , quae aurem fic indolfs anjmas

,

<?uibus ea in operanda fit fubjedta Legibus , fec>rn intimo
y

obfervationeque eorum quac contingunt m nobis ipfis disci

pocclt. Jdx a'utcm doceat aon majorem efle in fenfatio-

^ nJbus,
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*er in alle gewaarwordingen en derzelver wet-

ten ,
geen grooter ftandvastigheid is , dan in

het toeftaan van de yinakgie der Natuur , en

in het t' huis brengen van de uitwerkingen tot

haare oorzaaken ; dat derhalven de denkbeelden

van oorzaaken en uitwerkingen , eenvoudige en

eerfte kundigheden zyn ; en wel zulke ^ die

de Ziel by gelegenheid van de verwisfelingen

en veranderingen die zy waarneemd , gedwon-

gen is te maaken , als door de Natuur daar toe

gefchikt. En fchoon wy de wyze , op welke

de oorzaaken werken , en de bepaalde hoe-

grootheid haarer krachten , waar mede zy wer-

ken 5 niet weeten , neemt zulks niet weg de

waarheid en eenvoudigheid van die denkbeelden.

Want wy ftellen niet , dat de ziel het beftaan

en de bepaaling der krachten , nevens de hoe-

grootheid der uitwerkingen , uit de kennisfe die

zy heeft , a priori kan bepaalen ; maar wy
ftellen alleen , dat de Ziel dusdanig door de

Na-

nibus quibuslibet', earumque legibus conflantiam , quam
in Andogia Natura admictenda, & efFedibus ad fuas cau-
fas referendis , adeoque idcas caufje & efFedtus cfls notio-

res ümplices > primitivas , talesque quas anima non pos-
fit occafione muutionum quas obfervat non forraare , Jta

faQa a natura. Quod vero modum quo caufs opercntur^
& determinatam virium quantitarem ignoremus, nihil qui-

dem harum idearum veritati & fimplicitati obftat. Non
cnim ftatuimus mentem a priori, ex notionibus quas habec
deducere poflc virium exiftentiam , & determinationem

,

eifeftuumque quantitatem , led folummodo dicimus eam
i:a GÏÏii a natura do^ara, & fattam , ut noa posfit etiamfi

H 4 vci;er.
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Nataur gefchikt en geleerd is , dat zy in ernst

niet twyfFelen kan , al wilde zy , aan het be-

ftaan der waare oorzaaken , en derzelver ver-

band met de uitwerkingen , en aan de overeen-

komst der verfchynfelen , en aan de order , die

men niet aan het geval , maar aan eene vaste

jinalogie van zaaken verfchuldigd is. En wy
hebben reeds te vooren gezegd , dat de ziel

,

fchoon zy de waarheden , welke de Analogie

bevat , niet a priori
^ gelyk men zegt , kan

betoogen , en echter haar oordeel en daaden naar

dezelve rigt, zulks aan Gods wysheid verfchul-

digd is ; werwaards men ook de ingebooren

Driften ( Injtin&en ) , die men in de Dieren

ziet 5 moet t' huis brengen ; want wanneer de

ziel op haare eigen werkingen en derzelver or-

der agt geeft , kan zy niet ontkennen, dat zy
aan zekere wetten onderworpen is, die zoowel
als de natuur der zaaken bepaald en ftandvastig

zyn ; en dewyl zy haare denkbeelden en beoor-

dee-

veHet ftrio dubitare de cxiflentia verarum caufarum , &
conncxione earundem cum efFedlibus , de confenfione
Phosnomenorum & ordine non cafui , fed certse reiuin
jinahmcB debita. Quod vero mens licet veritatcs quas
involvit Anahpa a priori uc dicitur demonftrare nequcat,
31S tanien judicia & adtiones accommodec , id Sapientijc

Dei debere jam monu mus , ad quam caufam inftinftus,

ctiam qui in brutis obfervMncur, funt referendi. Non |^o-

tcft nimirum animüs fliis operationibus , earumque ordini

actcntu^ non agnofcere legibus fe fubjeói-um cfle , haud
minus ac natiiram rcrum , determinatis , ^ conflantibus

,

cumque iis cor^venienter fuas ideas <$c judicia eioriri in-

tel-
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deelingen volgens dezelve ziet voortkoomen

,

en zyne gevoel en gewaarwordingen hem zyne

afhangelykheid van eene vastgeftelde order aan-

duiden 5 zal hy , indien hy wys is
, geen oo-

genblik in twyffel trekken , dat hy met zyne

g:;dagten moet opklimmen tot de werking eener

eerfte oorzaak , die met het volmaaktfte ver-

ftand begaafd is , en die even zoo wel ftand-

vastige wetten aan alle de zaaken van het Heel-

al heeft voorgefchreeven , als Hy het gemoed
van den Menfch zoo gefchaapen en gefchikt

heeft , dat dezelve niet anders kan dan op die

wyze werken , en gewaar worden , dewelke
overeenkomftig is met de van God vastgeftelde

order ; zoo dat 'er eene geduurige overeenftem i

ming waargenomen word tusfchen de verfchyn-

Zilen en de natuurlyke werkingen der Ziel;

daar die geenen , welke deeze allerfchoonfte

overeenkomst niet van God, derzclver Maker,
willen

telligat , fenfationesque & pcrceptiones fus eum a con-
ftituto rerum ordine dependentisB admoncanc , nihil etiani

fi fapit dubitabit afcendcndnm übi efle cogitatione ado^c-
rationem caufag primae, intelligentia fumma prasdita?, quae
tam rerum univcrfitati conftantes leges pofuit , quam ho-
minis indolem ita forma vit , & dispofuic , ut lion po's-

fit ( * ) eo modo operari , percipere
, qui ordini a Deo

llabilito ed confentaneus , ita ut perpetua obfervetur har*
monia , inter Phoenomena , & animJE operationes natura-
les. Quam qui conrenfionera pulcherrimam ad Deum

ejus

( * ) 'Recensent oordeeld , dat hier Tergecten is het
woorciic h.oii,

H5'
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willen afleiden , gcene reden van de Analogie

der Natuur , of van de werkingen der Ziel ^

die met dezelve overeenkomen , konnen te

voorfchyn brengen , en , terwyl zy hunne toe-

vlugt neemen tot de enkele gewoonte van te

oordeelen en de verbeeldingskracht, met veele

woorden niets zeggen.

Wy toonden dus , op welke gronden de

Analogie fteunt , die tot het gebruik in het le-

ven noodig is. Ik zal dezelve tenvoudig mo-
gen noemen , wyl zy op eenvoudige en naauw-

keurig bepaalde Waarneemingen gebouwd is.

.ï^iets word in dezelve aangenoomen 5 dan dit

,

het geen door het getuigenis van het gemeene
gevoel geftaafd word : dat alle zaaken , de ei-

genfchappen en krachten , die zy nu hebben ,

ook in het vervolg houden zullen ; en dat de

gedaante van het Heelal niet ligt eene an-

dere zal aanneemen , en de order der ver-

fchyn-

cjus Au6lorem referre nolunt, ii fane nullam rwe Jnalo^ia
jNaturs, feu animae operationum cum ea concinentium ra-

tionem proferre polTunt , dumque ad folara confucrudi-

nera judicandi & vim imaginationis feeurrunt, multis ver-

bis nihil prorfus dicunt.

Oflendimus, quo fundamentojnttatur Analogia ad ufus

vitae neceflaria. Licebic eam fimplicem appellarc , cum
fuperllruatur obfervacionibu'^ fimplicibus , & accurate de-

terminatis. Nihil in ea fumitur prseter h/ec fen lus com-
munis teftimonio confirmata : Res proprietates d Vjres,

quas nunc habent, in poflerura etiam ixtenturas., nee mu-
tatum
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fchynzelen niet ligt zal veranderen. Dat de ge-

volgtrekking Qindu&ie') voor volkomen moet
gehouden worden , wanneer wy zien , dac aan

alle zaaken, die wy tot dezelve foort brengen,

en die wy met dezelve byzondere bewoording

aanduiden , eenige eigenfchappen of krachten

gemeen hebben , zoo dikwils wy dezelve tet

onderzoek brengen (*). Door deeze klaar*

biykelyke waarheden , of door zulke , die op
h@t zelve uitkomen , word deeze eenvoudige

jdnalogie gemaakt , voor welkers voldoend keur

merk men dezen ftelregel neemen kan : dat al-

les waar is , zonder het welk de menfchen nog
voor hun welzyn en de noodzaaklykheden van

het leven konnen zorgen > noch van d^ zameu-
leeving gebruik maaken.

Maar

f*) jiliquas qualitates ant vtres , zegt het Latyn , 't geen
tvaarfchjnlyk eeiie fchryffout is voor alïquas communes ^ waar-
om ii< f'»e vrybcid genoomen heb , het woordje gemeen 'er by
te voegen, wyl anders de zin onverftaanbuar is. Vert.

tatum iri temere faciem univerfi , ordinemque Phoenome-
nnrum. induftionem pro complcta habendam ede cutn
omnibus, quas ad eandem Ipeaem referimus , imo & eo-
dem abftradlo termino denotamus , rebus , aliquas qualita-

tes aut vires coinpetere obfervavimus, quotiescunque eas

examinj lubjccimus. His ventatibus evidentisfimis , vel

certc codem redeuntibus abfolvitur fimplex h£C Anal^gia
pro cujus fufficienre charaftere pioinde haberi poteft hoc
axio;-na ; id onine verum cfle , fine qun homines nee in-

cokimirati faas vitaeque oecesütacibus prospicere , nee
conibrtio mutuo frui poUent,

At
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y- Maar 'er ryzen veel grooter zwaarigheden
,

wanneer wy de natuurlyke neiging , om de zaa-

ken en hunne oorzaaken te kennen , volgende

,

de Analogie willen toepasfen op zulken ^ die

meer van de dagelykfche handelingen van het

leven , of van de gebeurtenisfen of waarheden

verwyderd zyn ; of wanneer wy het verband

nagaan van oorzaaken en uitwerkingen , die in

haare foort niets onderlings gemeen hebben ,. of

dat wy uit de wyze en natuur der verfchynze-

len gisfen, uit welke oorzaaken zyvoorkoomen,
of dat wy de Wetten , die wy ontdekt hebben

; omtrent de oorzaaken en uitwerkingen , toepas-

fen op die 5 welke de waarneeraingen der men-

fchen ontduiken ; want fchoon niemand twyfFe-

len kan , dat de Wetten , aan welke de Na-
tuur onderworpen is , ftandvastig en aan elkan-

der verbonden zyn , koomt 'er echter zulk ee-

ne groote verfcheidenheid voor in de uitwerkin-

^gen en eigenfchappen der zaaken , en de oor-

zaaken

At majores longe fe objiciunt difïïcultates cum natura-

lera rcs , rerum que caufas cognosccndi impetum fequuti

,

Analogiam reniotioribus etiam a quotidianis vitae negotiis

cventibus , & ventatibus applicare annitimur , vel conne-

xionem inter caufas & efFedtas , nil in fpeciem inter ie

commune habentia , indagamus , vel ex IMicenomenorum

ordine , & ratione , quibus causfis producantur conjici-

--mus , vel deteQas feu effedluum feu cauflarum Leges , ii$

etiam qüae obfervationem hommum efFugiunt applicamus.

Ut ut enim nemo dubitare posfit conltantes efle CdS, con-

nexasque inter fe quibus natura obtemperat Leges : tanta

umcD ia effcótibus , & propnecadbus rerum occurric va-
*

, rie-
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zaaken worden op zoo veele verfcheide wy-

zen met andere oorzaakea vermengd , welke ^

onderling zamenwerkende , zulke ingewikkelde

uitwerkingen voortbrengen , dat men zich niet

moet verwonderen , dat 'er lieden geweest zyn,

die meenden , dat 'er geen of weinig gebruik

van de Jnalogie in de Natuurkundige Weten-
fchap konde gemaakt worden.

Het fchynt echter , dat men niet moet wan-

hoopen , dat men door een matig gebruik van
dezelve . in het vervolg veele nuttige waarhe-*

den zal ontdekken. Want de Natuur zelve

heefc ons de wyze ingeboezemd , om volgens

de Analogie te oordeelen ; en het past een
Wysgeer beter na haare gezegden te hooren ,

dan de hersfenfchimraen zynes vernufts. En
men mag niet twyffelen , of de Alwyze God ,

niet alleen de zaaken , welke de Menfch tot

zyn

rietas , tam diverfis modis cauflle causfis permifcentur,
earumque opcrationibus fe mutuo adjuvantibus , vel pen-
mentibus , efFe^us tam complicaci redduntur , ut haud fic

mlrandum non dcfuifle, qui aut nullum , auc exiguum efie

Analogics in fcientia naturali ufum cenfuerinc.

Neque tainen hominibus desperandum prorfus eiïe vi-

detur , fe fohrio ejus ufu multas in pofterum etiam verica-
tes utiles dececturos. Sane enim ratiönem judicandi Ana-
hpa attemperatam ipfa nobis Natura infpiravic , cujus
didtatis aufcultare potius quam fui Incenii commcnti? Phi-
lofophos decet. Nee licec de eo dubitare Deum fapien-

tislimum non folum res eas quibus homo ad confervatio-
ncm
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zyn behoud noodig heeft , maar het gantfch

Heelal ,
ja 2relv den zedelyken aart van det^

Menfch , niet aan onveranderlyke Wetten on-

derworpen heeft: » en wel aan zulken , welker
evenredigheid en verband zoo onderling als met
de oorzaaken van verfcheiden foort , zoo verre

kan nagegaan worden , als genoegzaam is ^ om
in alle die veranderingen eene order, en in yder

verfcheidenheid eene ftandvastigheid te zien.

'Er blyft dus niets over om te doen , dan dat

wy , de leiding der Natuur volgende , naauw-

keurig gadeilaan , op het geen wy door aange-

booren drift (^In/linSf^ doen in de gemeene^

handelingen van het leven , ja zelv in het t'huis

brengen der uitwerkingen tot haare oorzaalcen ,.

of in dezelve z^nen te verbinden.

Wy oordeelen , dat men de Analogie altoos,

veilig gebruiken kan , ten ware zy geen plaats-

had , of men geen order konde waarneemen in

de

cem fui indiget , fed & totam rerum üniverfitatem , ip-

jCimque hommis indolem moralem , immutads fubjecifle

legibus , talibus quidem , quarum & ratio , & inter fe ac

cum effedibus varü generis connexio in tantum perfpici

poteft 5 quantum fufBcit ad agnofcendum in omnibus mu-
tationibus ordinem , & in varietate quaiibcc conflantiam.

ï^il proinde aliud agendum reflat , quam ut nacuram du-

cem fequuci , id quod in ordinariis vicse negotiis vi In-

flinftus facimus , etiam in efFoCtibus ad fuas caullas refe-

rendis, vel inter lè connedendis , accurate obfervemus.

Tuto proinde in ufiim vocari pofTe Analogiam cenfe-

mus : quodescunque j nifi ei locus elTet, nullus'in Phceno-
me-
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de verfchynzelen , welke order de Natuur al-

toos in het oog houd ; of wanneer 'er gewigti-

ger zyn om dezelve toe te pasfen ; dan 'er

zyn om dezelve niet toe te pasfen : wyl het

niet waarfchynelyk is , dat de Natuur , ( wan-

neer de uitwerkingen in haarefoort overeenkom-

ftig fchynen te zyn , ) niet zekere middelen
,

om derzelver verfcheidenheid te ontdekken ^

zoude aan de hand gegeeven hebben. Of,
wanneer men duidelyk ziet , dat 'er eene groo*

tere overeenkomst in de verfchynzelen plaats

heeft 5 dan men aan de werkingen der niet over-

eenkomftige oorzaaken kan toeëigenen.

Op dat nu eene onvoorzigtige toepasfing der

Analogie niet bedriege , dunkt my , dat men
de volgende vereifchten der Analogie , welke
men de zamengefielde noemen kan , kan vast-

ftellen , dienende om de waarheden te vinden :

zy moet op vaste , wel bepaalde , en niet op
twyfFel-

menis orJo obfervari poflet , ciijus Natura femper ratio-

nem habet ; vel cum occurrtinc rationes eam applicandi
graves, nullae autem non applicandi , cum haud fic vero-
umile naturam , ubi effeftus in fpeciem Analogi efle vi-

dentur , non etiam media certa diverfitatem eorum dete-
gendi objecifle : aut cum monifeÜe major videtur in Phce-
nomenis confenfio , quam quse operationibus cauüaruin
haud Anaiogarum deberi poÜct.

Ne autem incauta ejus applicatio fallat , haec videntur
Anaio^ia veritatibus inveniendis infervientia ^ quam com-
poüram appellare licet , requifita ftatui pofle. Ut ea ni-

tacur obfcrvatioDibus certis', & bene decerminatis , haud
vagis.
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tvvyffelagtige waarneemingen fteunen. En zy
snoet op zulke toegepast worden , die zonder

fprong der Natuur , of zelv vaiT onze denk-

beelden , dezelve kunnen toelaaten , wyl de

Natuur van geen fprongen houd ; ook moeten
deszelfs paaien niet roekeloos buiten den kring

der menfchelyke kundigheden gezet worden, en
om een gelykenis te gisfen , of te hulp geroepen

worden , moeten de waarheden ons onmiddelyk

of middelyk tot dezelve fchynen te leiden , of

'er moeten zekere juiste middelen zyn , om de
jinalogie , die wy vermoeden, dat 'er tusfchen

beiden koomt , te ftaaven , indien zulks ge-

fchieden kan. Men moet niet alleen de gelyk-

heid 5 maar ook het verfchil der zaaken in het

oog houden , en de eigenfchappen , hier toe

betrekkelyk , nagaan , op dat vooral de betrek-

kelyke eigenfchappen , die uit onze bepaalde

wyze van kennen gebooren worden , van de
volftrekte kvmnen onderfcheiden worden. Men

moet

vagis ; üt iis applicctur , quibus fine faitu naturas , aut

etiara idearum nollrarum applicari potefl: , cuin natura

Don amet f^lcum ; Nee proinde ejus fincs ultra Sphaeram
cognitionis humanse temere proferantur ; üt ad fimilitu-

dinem conjicicndam , vel in ufum vocandam ipfa? nos ob-
fervationes direóle , aut indireólc duxifle vidêantur , aut

cene jufta proftent media Anal>giamy quain inrercedere

fufpicamur , fi ei locus (it, confirmandi ; üt non folius

(imilitudinis , fed & diverficatis rerum ratio habeatur, 6c

lelate ad hanc proprietates- examinentur , uc praefertim

qualitatcs relativa^ noltro cognokendi modo limitato de-

bita;^
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moet aantoonen , waar de uitwerkingen inge-

wikkeld zyn. En men moet vaststel-

len 5 dat de verfchynzelen , die tegen de Ana-
logie fchynen te ftryden , óf met dezelve niet

overeen komen , verfchaldigd zyn aan de za-

menvermenging en werkingen der verfchillende

oorzaaken , of die ongetwyffeld van dezelve

niet afhangen. Men moet de Wèt der veran-

deringen ontdekken in de uitwerkingen , tlie af-

hangen van zekere oorzaaken ^ die aan veran-

dering onderworpen zyn , en de verfcheiden-

heden der Verfchynzelen moeten tot dezelve

gebragt worden ; of indien dit niet gefchieden

kan 5 ten minden die , ter welker opzigte men
de overeenkomst der uitwerkingen waarneemt

,

en die moeten onderfcheiden worden van ande-

ren , in welke men verfchil waarneemt.

De omftandigheden , die voornaamentlyk ter

zaake doen , moeten van de andere zorgvuldig

afgefcheiden worden ; en vooral moeten de wer-

kin-

bits , ab aliis abfolutis diflinguantur. —-^ Ut ubi ef-

feftus complicati funt ofteqdamr ; Phoenomena quae Ana--
lof^ia vel contraria , vel certc non convenientia videntur,
deberi permixtioni , & operationibus cauiTarum diverfa'
rum

., vel cevte independenter ab iis Analogia ftabiliatur.

Ut in efFeólibus a caufis certis variationibus fubjeftis de-
pendentibus, lex niutationis detegatur, PhcBnomenorumi
que Variationes ad eam referantur , vel i\ id non posfic

,

ea faltem quorum refpedtu confenfio efFeOaum obfervatur
ab aliis, in quibus diverfitas fe prodit, diftinguantur.

Ut circumftantiae ad rem praEcipué facientes ab aliis folli-

cite feparentur , & prsefercim cauflarum operaciones^ inde-
XXIL Deel, 1 pen*
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kingen der oorzaaken , onafhangelyk , 70 veel

mogelyk is , van de waarneemingen voorgefteld

worden , en dan met dezelve vergeleeken.

De omftandigheden , die niet tot de zaak doen

,

en 'er echter niet konnen van afgefcheiden wor-

den 5 moet men bepaalen en vastftellen , in hoe

verre de werkingen der oorzaaken door zamen-
voeging veranderen. En wanneer men ver-

fcheiden uitwerkingen tot verfcheiden oorzaa-

ken brengt , moet men zo dikwils als het moge-
lyk is , op derzelver hoeveelheid agt geeven.

In deze vereifchtens der waare Analogie toe

te ftaan , fchynt geene groote zwarigheid ; manr

'er vertoond zich eene veel grooter in deszelvs

toepasfing op de natuur der zaaken , die echter

indien wy den leidraad van zekere regels vol-

gen 5 veel veiliger en nuttiger zal zyn , of ten

min-

pendenter in qmntum fieri potefl ab obfcrvationibus ex-

pendantur , turoque cum iis conferanrur. Ut effeda
circumftantiarum a re alienarum , at infeparabilium , de-
terminentur , & in quantum operationes caufTarum earum
conjundl'one varientur , definiatur. Ut dum varia efftéta

ad diverfas cauflas referuntur, quotiescunquc fieri potcd
quancitatis eorundem ratio habeatur.

Non mngna in his verae AnalogicB requifitis admittcndis
occurrere videtur difficultas , major aucem longe fe pro-

dic m eorundem applicationc ad naturam rerum , quae ta-

rnen (i certarum rcgularum filo dirigamur, reddetur multo
tutior , & utilior, vel ce»-re utrum posfic in ufum vocari

Jlmilogiay auc nonposllt, coj;roscetur
^ quod ipfum n^axi-

ms
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minflen zal men zien , of de Analogie vm. ee*

nig gebruik kan zyn , dan niet , en dit zelv zal

van veel nuts zyn. Wy zullen dus tragten aan

te wyzen , welke de Wetten zyn , die zulke

moeten waarneemen , die de AnaiOgie met alle

haare vvaare vereifchten willen toepasfen , om
waarheden in de Natuur- of Zedekunde te ont-

dekken en te betoogen ; wy zullen dan eerst

deszelvs gebruik trachten te tooncn in de Na-
tuurkunde 5 en daarnaa , welke hulp men van

dezelve kan verwagten in de Leer der Zede-

kunde.

Het is onloochenbaar beweezen , dat de ken-

nis der Natuur door Proeven en Waarneemin-
gen voltooid word ; fchoon de konst , om de

verborgen eigenfchappen der zaaken waar te nee-

men ,

niT utilitati eric. Dabiraus ftaque operara ut quas fint

prsecipujE illae leges, quas obfervare debent omnes ii, q-.ii

Armlogüm vera fua reqnifita habentem , applicare volunc
veritatibus feu Phyficis , feu Moralibus inveniendis , ac
demonflrandis

, paucis exponamus. Agemus autem pri-

mum de ejus in fciencia naturali , deinde autem quid ab ea

adjumenci fit expeftandum in moralibus discipbnis ex-
piicare annitemur.

vScientiam Naturae obfervationibus & experlmends per-
t fici, ac promoveri extra diibium pofltum eft. ï.icet autem
' Ars abditas rerum propriciates obfervandi regulis compre-

l z hen-
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men , naauwlyks fchynt onder regels te konnen
gebracht worden , kan men echter het een en
ander vvaarfchouwen omtrent de wyze van proef-

neemingen te maaken. Het voornaamfte in de-

zen is 5 dat zy met zeker oogmerk en voornee-

men gedaan worden , om eenige meer verbor-

gen eigenfchappen te ontdekken en te ftaaven ;

of om waar te neemen , of iets kan gefchieden

en hoe , of op welke wyzen ? In dit ftiik is

men veel aan een gelukkig vernuft verfchuldigd

,

en aan een fchrandere gisfing , die niet op ge-

meene gevoelens of dwaalingen blyft flil ftaan.

Maar , dat men zaaken , die onzeker kunnen
fchynen , aan het onderzoek onderwerpt ; wie

zoude voor Newton gegist hebben, dat het

Licht 5 wanneer het wedergekaatst word , niet

op de vast^ deelen der ligchaamen valt , maar

aldaar terug geftooten word , daar het het ge-

makkelykst konde doorgaan ? Wie dagt om
de vreemdfoortigheid der Lichtdeeltjes ? Als

nu

hendi vix poiïe videatur, qua:dam camen circa expenmen-
torum intouendorum modum , inoneri poflunc. Rorum
praecipuum eit , ut ea certo fempcr fine , & confilio ca-

pjantur, ad latentiores aliquas qualitates detegendas, con-

nrmandas , ad obfervanduijn utrum aliquid ficri posfic &
quibus inodis? Multum hac in parce debetur ingenio fe-

lici, conjciflurseque fagaci, communibus opinionibus, vel

erroribus non acquiescenti , fed quse incerta videri pos-

funt, examinj fubjicienti. Quis ante Ne wto^um fuiiTet

fufpicatus , lumen dum refleditur, non incurrere in foli-

das partes corporum , fed ibi refleóti , ubi liberrimé trans-

ire poteft ? Quis heterogencitatcju farLiiuIarum lucis ?

Cum
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nu de waarneeming, of dat het geen men zogt,

of Wat anders , dat men niet verwagtte , aan

de hand geeft, moeten de Proeven voortgezet

en ^^veranderd worden , tot dat wy verzekerd

zyn , dat de nieuwe uitwerking niet aan eene

g ^valiige zamenkomst van oorzaaken , maar aan

zekere en altoos werkende oorzaaken moet toe-

gekend worden. Men moet dan verfcheidea

wyzen uitvinden , en voorzigtig tot het zelve

oogmerk fchikken , om het geheim te kennen,

dat de Natuur begind te ontdekken , en de
Analogie der nieuwe uitwerkingen , of onder-

ling 5 of met meer bekende nagaan. Ten wel-

ken einde de Gezigtkunde van Newton zo
veele regels opgeeft , als 'er voorbeelden aan-

gevoerd worden. Door hoe veele , en fchoon
verfcheidene , echter van elkander afhangende

waarneemingen , heeft hy niet de verfcheide

breekbaarheid der Lichtftraalen geftaafd ? Door
welke vernuftig uitgekoozen, en met de groot-

fte

Cum autem obfervatio feu id de quo qusrebatur , feu
aliud quidpiam inexpeftatum fuppeditat, varianda & con-
tinuanda eo usque experimenta , dum certi reddamur ef-

fcQum novum non fortuitae deberi cauflarum permixtionï,
fed certis & conftanter operantibus caufis. Excogitandi
itaque funt varii modi ad eundem finem caute dirigendi

,

fecretum quod Natura prodere incipic cognoscendi, efFec-

tuum novorum vel inter fe, vel cum aliisnotioribus, Ana^
logiam explorandi , cujus faciendi tot fere regulas New-
TONi optica, quot exempla fuppeditu. Quot enun ille,

quam variis , a fe mutuo tarnen dependentibus obfervatio-
bus confirmavit diverfam radiorum lucis rcfraugibilitatera f

i 3 Quam
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fte naauwkeurigheid genomen Proefneemingen

,

toont hy , dat de couleuren , noch door weder-

kaatzing , noch door breeking veranderd wor-

den. Hy heeft ontdekt en beweezen de Analo-

gie , die 'er plaats heeft tusfchen de breekbaar-

heid en wederomkaatzing ,* en de trappen der

breekbaarheid en wederomkaatzing der couleu-

ren , der natuurlyke ligchaamen , en der dunne

plaatjes. En men ziet ligtelyk , dat hy van de

eene Proefneeming tot de andere , als met de

hand geleid is , en dat hy van de eerfte waar-

neeming der verfchillende breekbaarheid tot de

laatfte , in eene onafgebrooken order voort-

ging , en dat hy zelv , die , welke ongezogt

en onverwagt zich voor hem opdeeden , der-

waarts heenen rigtte , dat zy of dienden om het

voornaam oogmerk te bereiken , of het geen hy
zogt , op te helderen en te bevestigen , of ten

minften hetgeen niet klaarkonde beweezen wor-
den ,

Quam fagaciter 'deleftis , fummaque accuratione captis

expcrimentis , oflcndit colores reflexione , & refradione

non mutari , AnaUgiam mter reflexionem , & refraöio-

nem , inter colores & refiexibilifatis ac refrangibjlitatis

gradus , interque co'ores corporum Naturalium , & te-

nuium lamellarurn dctexic . & comprobavic ? Facile au-

tcm apparec eum ab uno expcrimento ad aliud manu quafi

fuilTe dudum , a prime obfervatione diverfx frangibilica-

ti^ , usque ad ultimam ordine non inrerrupto progrefllim

efle , & ea etiam quse , licet nee qusfita nee expedata ,

ejus obtutui fe obtulere , ita direxifle , ut vel ad fcopum
principalem aflequcndura eonferrent , vel quagfita illuftra-

rciu, Óc confirraarent, vel cercc ea, quae ad liqmdum per-

duu
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den , van het waare en zekere af te fcheiden

;

en aan anderen eene ftofFe van nieuwe waarnee-

jningen te geeven. En verder moet men het

gegeevene Qdata') van het gezogte, het zekere

van het twyfFelagtige , het bepaalde van het on-

bepaalde naauwkeurig affcheiden : En men
moet nieuwe middelen uitdenken, om het geen

na de waarneemingen twyfFelagtig gebleeven is,

door andere Proefneemingen naauwkeurig na te

gaan. Ja men moet trachten , dat de uitvlug-

ten , die voor een, misfchien al te geftrengen,

Tegenwerper fchynen te werken , vernietigd

worden. Dus, wanneer Rirret, de ver-

fchillende breekbaarheid in twyifel zullende trek-

ken , zeide , dat de kleiner afftand van het blaau-

we beeld dan van het roode , aan de verfchil-

lende buiging der Lichtftraalen moest toege-

fchreeven worden , vond Desaguliers ,

zyne bedilling willende tegengaan , vernuftig

,

de

duci non potuerunt, a certioribus fejungendo , aliis etiam
marenam novarum oblervationum ruppeditarenc. Dara
proinde a quaefitis , certa a dubüs , determinata ab inde»
terminatis funt follicité diftinguenda . novaque excogitaa-
da niedia , ea quae captis oblervationibus in dubio reï-£ta

funt , aliis experjmentis accuratius explorandu imo dan-
da opera ut vel ea effugia, quic rigidiori furte jufto adv^r-
fario patere viderencur, prajciudantur. ita cum KiriietvS
diverfam refrangibilitatem in dubium vocarurus , minorem
diftandam imaginis casruleae quam rubr^ diverfe radio um
Jnclmationi deberi dicerec , eju^ cavillo obviam itu-us

Des AGüHK uius CACogitavic fubtilicer n.odum expcri-

mcütuni ica laltitueüdi , ut ea cxceptio prorfus non habe-
i 4 - ree
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de wyze van de Proefneeming zo te doen , dat

deeze bedilling geen plaats meer had , door dan
een blaauw , dan een rood voorwerp voor de-

ze Ive opening te brengen , en de verfcheiden-

heid van den afftand der duidelyke beelden ,

klaar aan te toonen. Verder moet men naauw-

keurig agt geeven , dat geene waarneemingen ,

fchoon van de gewoone afwykende , reukloos

verwaarloosd worden , of gezegd worden , te

behooren tot omftandigheden , die niets tot de
zaak doen , tot dat men zie , wat men door

dezelve bewyzen kan. Een ander zoude de
breekbaarheid van het Licht , eerst door G r i-

TsiALDi, en naderhand door Newton waar-

genoomen , veelligt gegist hebben , door eenen
Dampkring veroorzaakt te zyn , die het ligchaam

omringd; maar Newton niet vergenoegd met
eene enkele gisfing en willekeurige verklaaring ,

heeft deeze gisfing wederfprooken , en getoond

dat de breedte der fchaduw niet aan de bree-

king

ret locum , eidem aperturse objcftum nunc rubrum, moK
c3Rrulcum, imponcndo, diverfitatemque diftantix diftinc^

tarum imaginum evidentisfimé oftendendo. Sollicite prae-

terea cavendum cft, ne ulla^ obfervaciones a confuetis ab-

ludentes temere negligantur , vel circumftantiis nihil ad

rem facientibus deben dicantur , usque dum conftireric

quidnam iis probari posfic. Üifraftionera luminis a Gri-'

M A L D o , 6c poflea a N e w t o i\ o obfervatam , alius quis-

piam facile in Atmosphsram aliquam corpus ambientem
conjcciflet , fed Newtonus fola conjeólura & explica-

tione arbicraria non contentus , fufpicionem hanc confu-

ïavit, oitoditquq latitudinem waibr^ non a(^ris refrac-

tioni 3

'
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king der Lucht , maar aan eene andere oorzaak

moet toegekend worden. Zie Optie. Lib. IIL

obferv. I.

De Sterrekundige geven vooral fchoone voor-

beelden , van naauwkeurig te neemen waarnee-

mingen 5 en die op eene juiste wyze zamen te

verbinden , en tot een en het zelve einde te

fchikken ; met hoe veel konst hebben zy uit

de fchynbaare beweegingen de waare afgeleid ,

en de waare gedaante van het Waereld -- geftel

ontdekt ? hoe fnedig hebben zy de wyzen uit-

gevonden 5 om de dwaalingen in de waarnee-

mingen te verbeteren? Keplerus kanon-
der veele anderen ten voorbeeld ftrekken , met
welk een gelukkig vernuft , met welke Ichran-

dere gisfingen , met welke naauwkeurige ver-

gelykingen der waarneemingen , en door hoe
veele pogingen, toonde hy niet 5 dat de Dwaal-

fterren

tioni , fed diverfse cauflie deberi. Vide ejus Optie, Lih
lil' obferv, i.

Aflronomi prsecipue infignia obfervationum accurate ca-
piendarum , judo inter Te modo conneólendarum , ad eun-
demque fincm dirigendarum excmpla praebent. Quanta
ï-nim illi arte ex apparenribus mocibus collegerunt veros ,
f^cnuinuaique fyftematis raundi faciem dccexerunt ? quan-
ca fagacitate modos errores obfervationum corrigendi in-

venerunt , Phoenümenaque , complicatisfima licec , ad
fuas cauiras vetulerunt ? Kxemplo eüe poceft inter mul-
tos alios KErLEUüS, Qaam felici ille ingenio, qiiarn

fagacibus coDjCvlurls , quam acccuratis obfervationum
'Is com*
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fterren niet in middelpimtige kringen bewoogen
worden, gelyk de Ouden meenden. Tycho
konde die waarneemingen overeen brengen met
de onderftelling van eenen uicmiddelpuntigen

Cirkel , wanneer men het verfchil van eenige

minuten toeltond 5 het öeen Kepjler oordeel-

de , dat niet moest overgeflaagen worden. 'Er

bleef dus over te bepaalen , of men de bewee-

ging der Dvvaalfterren niet naauwkeuriger kon-

de vastftellen. Om dit te weeten , was het in

de eerde plaats noodig , dat de uitmiddelpun-

tigheid (^Excentriciteit') van den loopbaan der

Aarde naauwkeurig bepaald wierd , het geen hy
door middel van waarneemingen op de lengte

van Mars gelukkig volvoerde ; en hy ontdek-

te , dat die uitmiddelpuntigheid in twee gelyke

deelen konde gedeeld worden volgens de /jna-

lügte. Deeze verdeeling hadden de Ouden al-

leen in de Boven Dwaalfterren toegeftaan : de

uitmiddelpundgheid van den loopbaan der Aar-

de

comparat'onibus ^ quam variis tentaminibus, dcmonflra-

vic Pianeras non moveri in circu-.s escencricis ? Ut pu-

labanr veteres. Ttcho poterat oblcrvationes concilia-

re cuin hypothefi circuü excentrici non nifi aliquot minu-
torum di&crimine admiflb , quod tarnen ipfum haud con-
temnendam Keplero videbatur. Reftabac jtaque dis-

cutiendum , ucrum non accuratius Planetarum motus defi-

niri poflenc. Ad quod obcinendu'Ti requirehatur ante om-
nia, uc exccntrjcitas orbitas rerreftris accurate determina-

retur, quod ope obfervationiuTi longitudinis Marcis feli-

citer prarftiric, excentricicaLemqur bifecandam efle j^na-

lot^i(S coDvenifüter dccexic, cujus biredhoncm veceres in

Solis
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de dus ontdekt zynde , konden de afftanden der

Aarde van de Zon, in verfchillende. punten van

haaren loopkring bepaald worden , en dus ook
waren door dezelve de afftanden van Mars va<i

de Zon in deszelvs afftand ( aphdium ) of by-

ftand Qperihelium^ aan of van de Zon bepaald

,

en uit deeze afftanden de uitmiddelpuntigheid.

Al het welke dus gefteld zynde , bleef 'er niet

over , dan dac de afftanden van dezelve Dwaal-

fter ook in andere punten van haaren loopkring

bepaald wierden, in de onderftelling van eeneii

uitmiddelpuntigen Cirkel. Dus wierd klaar be-

weezen , dat de loopkring van Blars geen Cir-

kel is , en dezelve uitvinding konde en moest

derhalven ook op de andere Dwaalfterren door

Analogie en waarneemingen toegepast worden.

Maar niemand , dan met een bovenmenfchlyk
vernuft , had kunnen denken , dat men in de
waarneemingen , in plaatze der Dwaalfterren ,

die in de cirkelronde onderftelling bepaald wa-

ren,

Solis fuperioribus Planetis admiferant. Cognita jam vera

orbitcB terreftris excentricicate pocerant dillantia; terrae a
Sole in diverfis fuffi orbit® pundtis definiri , earumque opc
diftancise etiam Martis a Sole in aphelio & pcrlhelio de-
terminatae erant , & ex diftantiis illis excentricicas. Qui-
bus ita conftituiJs lul aliud reftabat , quam uc difluneia:

ejusdeni PlaneciE in aliis etiam orbitas fu^ punclis , in hy-
^ porheli circuli c^icentrici dcfinircntur, quo pado demon-

Itrabatur evidenter orbitam Martis haud efle circularcm ,

id' mque inventum reliquis etiam Planetis, faffraganribusr

Anal gia ac obfervacionibus , applicun poterat , debebac-

que. At nifi diyini ho.r.o ingcnii cxigua eiiaiii inter cb-
fer-
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ren , de kleine verfchillen niet moest verwaar-

loozen ; en zoude de uitmiddelpuntigheid

der loopkring , en de ligging van de lyn , tus-

fchen de Zonsnabyheid en afftand {linea Ap-
fidum ) , onafhangelyk van eenige onderftelling

bepaald hebben ; het geen van elkander

moest gefcheiden worden, gefcheiden hebben ;

en uit oneindig veele waarneemingen die

gekoozen hebben, die genoegzaam waren, om
een (luk van de geëifchten , onafhangelyk van
de anderen te bepaalen , en zoude dus de

dwaahng , fchoon door het gezag van alle de

Ouden onderfteund , gelukkig vernietigd heb-

ben (*>

Ook

(*) Ik heb dit dus vertaald , fchoon het Latyn zegt :

Easque ex immmeris obfervationibus elegiffet , quoi ad wimn ex qu(t-

fïtis , indepejidtnter ah aliis dcterminandum Jufficere , haitd profeüo

errorem vctenim om?iiu>n auBoritate confirmatiim tar,i feliciter profli"

galjet ; we'ke zin door het uitlaaten van eenige woorden my
onverflaanbaar voorkomt. Vert.

fervationes locosqne Planets , in Hypothefi circulari de-
finitos , discrimina baud negligenda putaviflet , excentri-

citatem orbitae , & pofitionem lineae apfidum independen-
ter a quacunque Hypothefi determinaflet, quse fejungen-

da erant fejunxiflet', easque ex innumeris obfervationes
elegiflet , qua; ad unum ex quasfitis , independenter ab
aliis dcterminandum fufficere, haud profedlo errorem ve-

tefum omnium auftoricate confirmatum , tam feliciter

profligaflet»

PofTcnt
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Ook konden 'er inderdaad uit de oeffening

der Sterrekundigen en der Stelkundigen fchoo-

ne konften afgeleid worden. Want 'er is zo wel

in de Stelkonst als in de Natuurkunde veel aan

gelegen , door welk eenen wég men tot het ge-

zogte koomen wil , wyl men 'er altoos eene

vind die zeer eenvoudig en natuurlyk is , en de

geenen , die dezelve verlaaten , of dwaalen van

het voorgeftelde af , of koomen 'er toe langs

veele omwegen en onnutte pogingen. Schoon

het een werk van het vernuft is , dien zo zeer

natuurlyken weg te zoeken , zoude echter die

arbeid door zekere voorgeftelde Wetten konnen
verligt worden. Maar , dewyl myn oogmerk
verbied hier langer op ftil te ftaan , zal ik ver-

der voortgaan.

In de eerfte plaats worden de uitwerkingen

en eigenfchappen der zaaken waargenoomen.

Dat

Poflent fane ex Aflronomorum , imo etiam Analyda-
rum praxi egregiae obfervandi artes depromi. Ut enim in

Analyfi, ita etiam in icientia naturaÜ multum interell: qua
quis via ad qusefitum pervenire velic , cum occurrac fere
femper aliqua maxime fimplex , & Naturalis , quam qui
deferunt , ve! a propofito oberrant , vel per ambages ,
inutiliaque tentamina ad illud'perveniuhc. Licet autemi
ingenii fit opu^ viam ijlam maxime Naturalem inveftigare:
poflet tarnen hic labor certis propofitis Legibus facilitari.

Ac cum his longius immorari vecet ratio inlbtuti , ulcerius
jam progrediendum eft.

Obfervantur primo omDium proprietates rerum, & ef-

.: „ fc(^a.
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t)at 'er eenige algemeene eigenfchappen zyn

,

ziet men ligtelyk uit de Analogie
, gelyk de

kncht \^an traagheid , onindringbaarheid , be-

weegbaarheid , enz. ; want wy hebben geen re-

den altoos , waarom wy zwaarigheid zouden
maaken , om deeze hoedanigheden op de lig-

chaamen toe te pasfen , die aan onze waarnee-
*mingen ontfnappen , wyl dezelve niet betrek-

kelyk , maar volftrekt zyn , en men zonder de-

zelve de order in de veranderingen der zaaken

niet kan gewaar worden. Maar 'er zyn andeie

eigenfchappen , die minder algemeen zyn
, ge-

lyk de veerkracht , de hardheid , de zagtheid

,

de vloeibaarheid enz. welke groote werktuigen

der Natuur in haare werkingen zyn , en men
moet vooral beproeven , of de verfcheiden (ver-

fchynzelen , volgens de Analogie , tot dezelve

konnen gebragt worden.

Men

fe6ta. Proprietates quasdam univerfales prorfus efle fa-

cile ope fimplicis Analo^int detegitur , ut inertiam , im-
penetrabilitatem , mobilicatem , &c. Nullam enim pror-

• fus habemus rationem cur has qualitates iis etiam corporibus
quae noüras obfervationes efFugiunt applicare dubitemus ,

cum non fine eas relativse , fed abfolutae , nee fine illis

ordo in mutationibus rerum pofTet animadverti. At fianc

alia proprietates minus univerililes , ut elaflicitas , duri-

tJes , mollities , fluiditas , qua* cum funt magna Naturas

in opcrationibus fiiis organa , tentandum eft ante omnia
ut Analogicz convenienter ad eas Phoenoraena varia reduci

posfiut.

Facile
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Men begrypt ook ligt , dat men in het over-

brengen der uitwerkingen tot zekere algemeene

Eigenichappen of Wetten moet agt geeven ;

voornamentlyk , dat men de algemeene Eigen-

fchap of Wet wel bepaale , zonder op de oor-

zaak te zien , aan welke men dezelve verfchul-

digd agt 5 of op eenige onderftellingen. Wat
ook de oorzaak der breeking van de Lichtftraa-

len zyn moge , is het echter altoos zeker , dat

de grootfte breeking gefchied 5 wanneer zy het

meest verfchillen door de digtheid der middel-

ilof. Wanneer de algemeene eigenfchap wel
bepaald is , blyft 'er over te onderzoeken , of

men eene vaste Wet kan ftellen , aan welke de
veranderingen onderworpen zyn , ten welken
einde men de omftandigheden moet verande-

r-en ; want men kan geen algemeene Wet ont-

dekken , dan wani^eer dezelve zamengevoegd

,

gefcheiden , of verwisfeld zyn. Dus immers
bleek

Facile autem intelligitur in rfdut'tione efFedluum ad ge-
nerales quasdam feu proprietates , feu Leges , hsec prag-

cipue öbfervanda cïïg : Ante omnia proprietas feu Lex:
univerfalis bene detcrminanda , fine refpeöu ad cauflam
Cui deberi putatur , vel quascunque Hypothefes. Quse-
Cunque fit refraüicnis radioium Lucis caufla , verum
nihilominUwS eiit maxiniam contingcre refraftioncm ,

Cum media denfirare quam maxime diffcrunt. Proprie-
tane i^encrali bene determinata reflat inquirendum utrum
GDnftans aliqua lex cu' mutariones attemperentur ferri

pjsQc, quem in finem circumllanuas vanands, non emm
niü
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bleek niet eerder , dat 'er een vaste rede is tus-

fchen de hoekmaat van den hoek der Invalling

en die der breeking , dan door het veranderen

van de hoeken der helling Qinclinatte^ ^ en het

veranderen der middelftoffen. Hier uit heeft

men een vaste evenredigheid ontdekt tusfchen

de hoekmaat der invalling en die der breeking.

Men moet verder naauwkeurig toezien , of de

Wet 5 die door de overeenkomst der verfchyn-

zelen begint te blyken , aan geen uitzondering

onderhevig zy , gelyk deeze Wet : dat al het

overige gelyk zynde , de breekbaarheid zoo

veel grooter word, hoe grooter de digtheid der

middelftof is , in welke de ftraal valt , die uit

eene ylder middelftof voortkomt ; dit bedriegt

fomtyds ; het welk gefchiedende , moet men
onderzoeken , of men door eenige verandering

die uitzonderingen der Wet niet zoude konnen
vermyden ,

gelyk in dit geval gefchied , wan-

neer wy ftellen , dat de breeking niet evenre-

dig

nifi lis nunc conjunftis , nunc feparatis , variisque modis
combinatis Lex aliqua generalis detegi poteft. Ita fane

non nifi variatis inclinacionum angulis mediique denfita-

tibus, innocuit conftantem efie rationem inter finns an-

guli incidentise & refraóbonis. Jnquirenduin follicité an

Le?c quse confenfu Phoenomenorum comprobari incipit

nulli fit exceptioni obnoxia , ut hasc Lex : Eo majorem
ceteris paribus fieri refradtionem , qua major medii , in

guod radius intrat e rariori , denfitas, quandoque fallif.

Jd fi eveniat difpiciendum efl: : ütrum non mutatio^ne ali-

qua legis exceptiones illse evitari posfint, ut fit hoc in cs-

lli , fi refraaionem non denfitad , fêd adioni medii in lu-

men
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dig is aan de digtheid , maar aan de werking

der middelftofFe op het Licht , welke werking

niet altoos is als de digtheid ; maar indien 'er

eenige byzonderheden voorkooraen , gelyk de

breeking in het Yslandfche Cristal , is het goed

die verfchynzelen aan te tekenen.

Wanneer men nu een algemeene Eigenfchap

of Wet vastgefteld heeft , moet men nagaan ,

of alle de veranderingen der ligchaamen , wel-

ke die eigenfchap hebben , of aan die Wet on-

derworpen zyn , tot dezelve konnen gebragt

worden. Het is by voorbeeld klaar , dat in de

vIoeiftofFen de wetten van Evenwigt en zyling-

fche drukking niet genoegzaam zyn , om alle de

veranderingen der vIoeiftofFen , of ligchaamen ,

die geen veerkracht hebben , te verklaaren ; by
voorbeeld , hunne ryzing in hunne buizen , de
verfchynzelen der Scheikundige gistingen , en

an-

wen proportionalem flatuamus ,
qux quidem haud femper

tft ut denfitas. Si qua autem occurrant prorfus (ingula-

Tia , ut V. gr. refraélionis in Crystallo Ulandici Phoeno-
mena ea connotare juvabit.

Proprietate aliqua vel Lege generali bene flabilita , na-

turaliter difpicienduir. reftat , an oranes mucationes cor-
porum illa qualitate praeditorum , vel ei Legi fubjeÖ-orum
ad eam rcferri posfint. Facile v. gr. apparet fluiditatts

coDceptum , asquilibrii & presfionis lateralis lep;es , non
iufficere omnibus inucationibus fluidorum , vel elaftxitare

carentium , explicandis. V. gr. alcenfionj eorundem in

tubis capiüaribus, fermentacionum chemicarura, Phceno-
XXII. Dad. K me-
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andere. Wanneer 'er derhalven zulke v^rande-

ringen voorkomen , die niet tot de voornaame
Eigcnfchap ofWet konnen gebragt worden , men
dezelve zo lang onderling moet vergelyken door
verandering der Proefneemingen , tot dat wy
door dezelve eene nieuwe Eigenfchap of Wet
verkrygen. Men begrypt ligt , dat de omftan-

dighcden der oorzaaken , en de order te vooren
wel moeten bepaald worden , voor dat men eene

nieuwe Eigenfchap of Wet vastfteld, wyl de na-

tuur der zaaken niet willekeurig maar bepaald is.

Indien 'er nu verfcheiden Eigenfchappen en

algemeene Wetten , door Waarneemingen -en

Proeven ontdekt zyn en geftaafd , mag men
gisfen 5 dat de uitwerkingen , fchoon verder ver-

wyderd , echter uit dezelve vloeijen. Men-
moet derhalven beproeven , of de meer onbe-

kende , meer zeldzaame Verfchynzelen , die

niet

menis , aülsque. Cum itaque tales occurrunt mutationes
qux ad primam proprietatem vel Legem reduci nequeunt,
eae inter fe tamdlu conferendas variatis experimentis , do-
nec novam aliquam proprietatem vel Legem Natura; ea-

rum ope detegaams. Facilc autem intelligitur circum*
llantias cffeftuum bene efle ante determinandas, ordincm-
que eorundem, quam nova proprietas aut Lex ftabiliatur,

cum natura rerum non fit vaga, fed determinata.

Quod fi varia? jam proprietates & Leges generales fint

obfervationum «^ experimenrorum ope dcteólcB , & con-

firmatoc , licebit conjicere ea etiam effefta quae remotiora

funt its convenienccr exoriri. Tentandum itaque an non
Phcenomcna ignotiora , rariora fub fenfus immediaté haud

caiicn-
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riiet onmiddelyk onder de zinnen vallen , niec

tot meer bekende , en onder de zinnen vallen-

de, konnen gebragt worden; dit gefchiedende,

verkrygt de Natuurkunde nieuwen aangroei; al

ware het , dat de oorzaaken der gewoone , zo
wel als meer zeldzaame veranderingen ^ onbe-

kend waren. Men ftelle dan dat de ongewoo-

ne verfchynzelen overeenkomen met de gewoo-

ne die men ziet , en men onderzoeke , wat 'er

uit eene geftelde Analogie moet volgen. Men
onderzoeke , op hoe veele verfcheiden wyzen
die veranderingen konnen voortgebragt worden

;

en men bepaale , welk eene wyze men kan en

moet verkrygen , door vergelyking van uitwer-

kingen en omftandigheden. De Analogie by
voorbeeld leert , dat de Zons- en Maans- ver-

duisteringen veroorzaakt worden , of door uit^

dooving van licht , of doordien die Lichten iil

eene fchaduw ingaan. Men begrypt klaai , dat

het

cadentia ad notiora, confueta , & obvia reduci posfint ^

quod dum fic nova femper fciencia naiuralis capit incre-

roenta , etiara (i cauflas mutationum faiT-iliarium aeque ac
rariorum ignotae eiïein. Sumendiim itaque Phcenomena
remotiora obviis Anahga ellè , & inquirendum , quid ex
pofita Jnalogia confequatur. Inquirendum in varios force

modos quibus mutaciones ills produci queant, & quis eo-
rum obtineri posüc debeacque comparacione efFeótuura ,

& circumdantiarum , definiendum. Eclypfcs v, gr. Solis

& Luriae , vel extinQioni luminis , vel ingrefTui lumina-
rium in umbram afiquam deberi Analos^ia dbcet, Illi non
efle locum facile apparcc , fi itaque Ininc obtinere aliquis

conjecerit , inquirendum illi fait, quie üiit corpora , quis

K ^2 talem
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het ecrfte geen plaats heeft. Indien men dan
gist , dat het andere gefchied , moet men on-

derzoeken, welke de ligchaamen zyn, die zulk

eene fchaduw geeven , en of 'er blyken van
derzelver duisterheid zyn ; en men moet voor-

al de omflandigheden naagaan , van welke de

voornaamfte , en die aan het gezogte voldoet

,

is , dat de Zons- en Maans-verduisteringen niet

dan by Nieuwe of Volle Maan gefchieden.

Zelden echter worden de meer verwyderde

oorzaaken op zulk eene eenvoudige wyze voort-

gebragt , wyl zy gemeenlyk met andere ver-

mengd zyn , in welk geval bezwaarlyker hunne

Analogie met de nadere ontdekt word. By
voorbeeld , de zwaarte dryft de ligchaamen ,

die op plaatzen digt by de Aarde zyn , met ee-

ne verfoeide beweeging , geduurig na deszelvs

oppervlakte in een loodlynige rigting , wyl nu
de Dwaalfterren in haare loopkringen dan eens

van

talem umbram projiciant , num adfint indicia opacitatis

eorundem. Circumftantiae praBferdm erant perpendenda

,

guarum prsecipua & quaefito detcrminando fufficiens cft,

Èclipfes Solis ac Lunae non nifi Novilunii & Plcnilunii

tempore contingcre.

Raro autem efFeClus remotiores tam fimplici modo pro*

ducuntur, cum plerumque aliis permixci (int, que in cafu

difficilius earundem cum propioribus detegitur Analogia»

Gravitas e. g. ea qua in locis terra? vicinis obfcrvantur

corpora accelerato motu , diredlione ad fuperficiem tellu-

lis perpendiculari conunuo pcilit , cum aucem Flanet* in

orbi'



OVER DE ANALCGIE, enz. ip}

van de Zonne afwyken , dan eens naar dezel*

ve toekomen , en derzelver be^v^eeging , na de

minder of meerder Afftand van het middelpunt,

(heller of traager word , fchynen derzelver be-

weegingen in den eerden opflag met de bewee-

gingen der zwaare ligchaamen niet overeen te

komen , op welken grond de elendige tegen-

werpingen van Pater Castelli tegens de

grondbeginzelen van Newton (leunen. Het
betaamd echter den Wysgeer niet alle hoop vin

de jinalogie tusfchen de verder afgelegen uitwer-

kingen weg te werpen , zoo dra 'er zich eeiiige

tegenftand in dezelve fchynt op te doen ; maar

hy moet veel eer onderzoeken , of misfchien

het onderfcheid uit de zamenvoeging van eeni-

nige andere oorzaak voortvloeit , en hy moet
moeite doen , of hy kan ontdekken welke de-

zelve zy 5 en denken , by voorbeeld , of de

Maan op de Aarde weegt , en zo ja , waarom
zy

orbitis fui» a Sole nunc rccednnt , mox ad eundem acce-

dant , niocusque eorum pro majori minorique diftantia a
centro retardentur , auc accelerentur , vidcnrur fnne pri-

ma fronte rootus eorum rnotibus gravium haud elle Ana"
logi; quo fere redeunc miferae P. Castellii in New-
TONi principia objedtioncs. Nee camen Phüofophos de-
€cc omnem rpem Analogia^n inter efFe6tus remotiores de-
tegendi abjicere , (imul ac aliqua in iisdem fe prodere vi-

detur repugnantia , quin porius examinandum , num va-

riecas fone conjun£tioni akerius cujusdam caulfe debea-
tiir ; dandaque opera ; ut ,

qua) is ca (Ic , detegi posfic.

Cogirandi v. g, de eo ; ücrum Luna 5;raviter in terram ,

& 11 ita, cur Doa in eamcadat. occu-rere poceftexeiiipium

K 3 gloDi
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zy niet op dezelve valt ; iemand kan te binnen
komen het vooVbeeld van een Kogel, uit een
Kanon regt of fchuins gefchooten , en die door

zam-^nvoeging der werpkracht Qyis projeSlilis^

en zwaarte , eene kromme lyn in de Lucht be-

fchryft. De j4nalogie zelve derhalven ftelt

voor 5 of niet de beweeging der Maan , uit zulk

eene werpkracht en zwaaite , na de Aarde kaï):

verklaard worden, het geen bekend is aan ieder,

dat door middel van de hoogere Meetkunde kan

gedaan worden , en gedaan is door den grooten

Nkwïon,

De zwaartekracht der Maan op de Aarde , en

de afhangelykheid der beweeging van dezelve ,

dus ontdekt zynde , toonde de Analogie , dat de-

zelve Wetten van zwaarte ook op de beweegin-

gen van andere Dwaalfterren moeten toegepast

worden ; want haare beweegingen komen over

een

globi e tormento bellico oblique, vel horifontaliter cjc6]:i,

vjsque prajeCtilis , & gravnatis compofirione curvam in.

aëre lineam defcnbentis. Ipfa itaque Analo^^ia examinan-
dum proponit : Num forte motus Luns? ex tali vi pro-

jeólili , & gravitatione cjus in tcrrara e<plicari posfint ,

quod reconditioris Gcomctrise ope pcrfici pofTe , perfec-

tumque ab immortali JNëwtono cfio , conltat inier,

pmnes,

Detc(fla jam LunJE in terram gravitatione , & motus ab

èa dependentia ; Anak^ia fuadebat , easdem gravitatis

]c>ees reliquorum enam 'Planetarum raotibus applicandas

eflCf Motus enim eorundt-m fuut Lunis motibus Analogi^
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een met die der Maan, en de zwaarte fchyrit

niet onder de oorzaaken te moeten gébragt wor-

den, die tot een zeker byzonder einde gefchikt

zyn 5 maar als een voornaam werktuig der Na-
tuur 5 aan welke men den zamenhang der zaa-

ken , en de order der Verfchynzelen verfchul-

digd is.

Men moest derhalven nagaan , of de gisfmg

met de Analogie overeenkomende , konde ge-

ftaafd worden , door de onderftelling , dac de

Dwaalfterren op de Zonne weegen , door hei'

bepaalen van derzelver beweegingen , en door

dezelve bepaalingen met de waarneemingen te

vergelyken. De zwaartekracht der Maan op
de Aarde , en der Dwaalfterren op de Zon dus

bspaald zynde , was *er niets , dat met de een-

voudigheid en ftandvastigheid der Natuur beter

overeen kwam , dan zulk eene onderlinge aan-

trek-

gravitasque haud videtur inter qualitates pecullari cuidnm
fini pbtinendo deflinaras referenda , fed pro prascipuo na-
turjB organo habenda efTe , cut coagmentacio rerum , 01-

doque PhJEnomenorum debeatur.

Examinandum itaquc eraï, utrum conjedara Analogics

tam conveniens posfic confirmari , ex hyporhefi gravita-

tionis Planctarum verfus Solein , motus eorum determi-
nando , & cum obfervatis conferendo. Comprobara hoc
modo gravitatione Luna? verllis 7'erram , & Planetarum
verfus Solem , nihil naturae conftantise (Sc fimplicicaci ae-

comodatius erat , quam gravjtaiem taiem murLuim pone-
re 5 & explorare num forte ea Phoenomenis coiitirn^arl

K 4 i>Oific»
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trekkingskracht te ftellen, en te onderzoeken

,

of dezelve door de verfchynzelen bevestigd

wierd. Wyl het nu blykt , door het ebben en
vloeijen der Zee , en door den voorgang der

Nagteveningen , dat de Aarde op de Maan
weegt , fchynt het genoeg te zyn , om te be-

wyzen , dat ook Jupiter en Saturnus op hun-

ne Wagters weegen , ja dat de Dwaalfterren el-

kander aantrekken , en dat de Zon de Dwaal-

fterren aantrekt.

Maar de uitwerkingen konnen niet altoos op
dezelve wyze gemeeten en bepaald worden , als

zy uit de onderlinge aantrekking der Zon , der

Dwaalfterren en der Wagters gebooren worden.

Men moet evenwel beproeven , of men door

redeneering eene andere Analogie kan vinden

tusfchen de verder afgelegene veranderingen ?

Wie zoude ooit gedacht hebben , d^ 'er tus-

fchen de eigenfchapvandenBarnfteen, die reeds

aan

posfit. Cum vero tellurem verfus Lunam gravitare ex
fiuxu ac refluxu maris , & prascesfione iEquinod-iorum
conficiatur , id fane fufficere vjdctur , ad comprobandum
non minus Jovem etiam & Saturnum verfus fuos Satellites

gravitare , imo & Planetas in fe mucuo folemque ipfum in

eosdem.

At non femper efFcflus mcnfurari , & definin eodem
modo poflunt , quo illi ex mutua vSoIjs , pjanecarum , &
Satellitum gravitatione orti. Tentandum nihilominus nura
^lia forte latione Anahgia inter mutationes remotiores

detegi pOv^f4e» fcQ^uJsf jRfCf i^uccici propneiatcnj jam a
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aan Platö en. Plinius bekend was, en de

uitwerkingen van den Blixem , zulk eene groo-

te Analogie was , als men door onlangs gedaa-

ne waarneemingen ondervonden heeft. Men
moet derhalven niets reukloos verwaarloozen »

dat men uit bekende Wetten niet kan verklaa-

ren ; maar men moet veel eer gade flaan ,

dat 'er niets in het Heelal van de andere doe-

len afgefcheiden is , maar , dat alles in het zel-

ve zamenhangt , en dat de byzondere eigen-

fchappen zoo veele ringen zyn , die fchoon

door de Natuur verborgen , de verder afllaan-

de oorzaaken zamenhegten. Men moet derhal-

ven in het nafpeuren der Analogie ^ die wy ver-

moeden , dat tusfchen de verder aflhande uit-

werkingen plaats heeft , op dezelve wyze voort-

gaan 5 als wy doen zouden in het ontcy/Feren

der geheime Brieven. Men moet eene gelyk-

heid ftellen , of onderftellen , en zien wac er

uit

Platone, Plïnmo, aliisque onimadverfam , & effcö^
fulminis tantam inrercedere Jnalo}^iam fii'üct rufpicanis ,

quanra obfervationibus, non ita pridem captis, coiViprobi-

ta efl. Nihil itaque quod ex cognicis leg'ibus explicatum
non habec , temere negl'gendam ; (ed potius animo vcï-

vendum , nihil in Univerfo eflc a caetcris paitibus divul*

fum , fed omnia in eo cohaerere , proprietatesque fingu-

lares elTe totideiii veliiti annulos , a Natura occiiltatos
,

remotiorïïs effcdus conre Genres. Eo iraque fere modcï
in /^nal)(^ld, qa:m inter remoiiora effcdl:» inrerccdere lü-

fpicamur , invelli<j;and.i procedendum
,
quo ia Epibtlx

Iccretis noris confcnprje enucleatione v e r^n remur. Ponen-
da vel Êngenda fiaiilitudo , vjdenduraque quid ex ea .'oa-
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uit dezelve volgt ; men moet vooral de omftan-

digheden bepaalen en verzorgen , die dezelve
zouden bewyzen of tegenfpreeken. —- Men
moet de beletzelen zoeken , die verhinderen,

dat de Analogie minder in het oog valt , en
middel zoeken om die weg te neemen ; en wan-

neer de Analogie zich begint te laaten zien
,

moet men nagaan , hoe verre zy uitgeftrekt kan

worden ; en waar het aan haperd , indien 'er

eenig verfchil in de veranderingen voorkomt :

en of die niet tot hunne oorzaaken konnen ge-

bragt worden , of uit de verfchcidenheid van
zamenftel , zo verklaard worden , dat 'er de

Analogie niet by lyd. En indien alles niet kan

vereffend worden, blyft'er noch over te onder-

zoeken , of men geen middelen kan uitdenken

,

om tot de zekerheid hoe langs hoe meer te nade-

ren , middelen die overeenkomen met de nade-

ringen der Wiskunftenaars. Of men niet zom-
mige

fcquatur, decerminandaj prasfertim & prccurandae circurn-

ftantias eam vel coiiiprobaturiE, vel etiam refutaturae. —
inquirendum in impedimenca qua? obftanc , quo minus
Anahgia jncurrat , in oculos & de mediis eorundem re-

movendorum laborandum. Quod fi ea fe prodere inci-

piat , examinandura , quousque extendi posfit ? Cui rei

debeatur 11 qua in mutationibus occurrat diverfitas ? num
poslic ea ad fuas caufas referri , vel ex varietace ftrudu-

ras , aHarumque circurnflantiarum ira explicari , ut ylna-

loii-ce nihil detrahatur ? Et fi omnia piorfus adliquidum
perduci neutiquam poflent, invcdiganduin reflat : Utrum
uon aliqui excogican posfint modi certitudini continuo ap-

pioprin^uandi, appioximationibus Geoinetrarum Analo^i>
Utrum
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mige der verfchynzelen , die als tot één punt

zamenloopen , niettegenftaande hunne verfchei-

denheid , kan waarneemen ; of het geen onaf-,

hangelyk van andere twyfFelagtige fchynt afge-

daan te zyn , beweezen is ? Het welk alles

door voorbeelden , genoomen uit de befchou^

wing der Ele&riciteit ^ toegepast op den oor-

fprong der Wolken , die Onweer , Blixem eri

andere Verfchynzelen voortbrengen , en veele

andere kan opgehelderd worden.

Wy hebben van de toepasfmg der Anakgh
gefprooken , die plaats heeft in die veranderin-

gen , die fchoon verder af fchyneiide , uit de-

zelve eigenfchap of algemeene Wet voortvloei-

jen. Nu blyft 'er overig te onderzoeken, hoe
de Analogie ontdekt word tusfchen zaaken of

eigenfchappen , die blykbaar verfchillen , of

waar-

Utrum non aliqua Phccnomenorum verOjs idem punftum
veluci convergentia , non obdante divcrOcate obfervari
queat ? ücrura ea , qua3 videncur confecla elTe , inde-
pendenter ab iis , quse in dubio relióla func, fuerint com-
probata ? Quse omnia exemplis ex theoria eledricitatis ,

tam feliciter ad gcnefim nubium procellofarum , fulminis,

aliaque meteora appÜcata depromendis , multisque aliis

illaftrari pofienc.

Egimus de Analogla applicatione ad eas mutationes

,

qnx licec rcmotiores efle videantur , eidem tarnen pro-
prictati, aut legi generali debcnrur. Jnquirendum re(tat

,

quomodo inter proprietates , auc rcs inanifcflo diveiTas

Ancii^^ia detegatur , vel qua ratlone iis apph.'ccur, quod
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waarom zy op dezelve toegepast word , het

geen wy meenen , dat beter door voorbeelden

dan door regels kan uitgelegd worden.

'Er zyn zoramige eigenfchappen , die fchoon

onderfcheiden , echter na aan elkander vermaag-

fchapt zyn , gelyk de buigbaarheid en breek-

baarheid. Indien wy willen bewyzen , dat 'er

eene Analogie tusfchen dezelve plaats heeft

,

moeten wy onderzoeken , of wanneer de uit-

werkingen van de eene vermeerderd of vermin-

derd worden, de andere ook vermeerderen of

verminderen , en waarom ? En of de eene tot

de andere kan gebragt worden, en of dat altoos

kan gefchieden ? Het is by voorbeeld bekend,
dat men de wederkaatzing door breeking ver-

krygen kan , wanneer de fchuinsheid der inval-

lende ftraal te groot is , of dat de Inclinatie wat

verminderd zynde , de ftraalen voor een ge-

deelte

fedlios exemplis quam praeceptis explicari pofle perfua-

lam habemus.

Sunc proprietates nonnullae, licet diflindae, vicins ta-

rnen vel affines , ut refradlio , & reflexio. Inter eas fi

Analo^iam intercedere probare veÜmus , examinandum
ell , utrum unius }effcdibus audtis aut imminutis, augean-
tur etiam vel imminuantur alterms , & qua lege? Utrum
una earum ad alterara reduci posfit, & num femper posfit?

Notu'n eft v. gr. reflexionem haberi pofle rcfraftione ,

qaando radii incidentis obliquitas eft nimis magna , at im-

mJniita pammper inclinatione radii pro parte tranfire pos-

fanc. Licet icaque reflexio ad refraöionem omnibus in

caübus
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deelte konnen doorgaan , fchoon derhalven de

wederkaatzing niet in alle gevallen tot de bree-

king kan gebragt worden , zoude dit echter

toonen, dat de Amlogie tusfchen derzelver uit-

werkingen plaats had , om dat de breekbaarheid

zomtyds tot de wederkaatzing kzw gebragt wor-

den , het geen ook ten overvloede door dceze

waarneeming geftaafd word , dat de Weder-
kaatzende kracht zo veel grooter is , hoe groo-

ter de Breekbaarheid in de wederkaatzende

oppervlakte is. Byna eveneens, fchoon de

afftootende en aantrekkende kracht . niet al-

leen verfchillende , maar tegen elkander ftrydi-

ge eigenfchappen fchynen te zyn, zyn'er zom-
mige verfchynzelen van afftooting tot eene aan-

trekking gebragt , die van de eene zyde gerin-

ger was 5 dan van de andere. By voorbeeld

dat de mindere hoogte van de Kwikzilver in

het glaaze Vat , dan in het hairbuisje , afhangt

van eene minder Aantrekking van het glas , dan

van

cafibus reduci nequeat , vel hoc tamen Analo^tam intcr

earundein effedla intcrcedere coinprobaret., quod nonnun*
quam reduci posfic , qu» magis adhuc hac obfervatione
confirinatur , quod vis refleótèns go fit major , quo major
efl refraftio in fuperfïcie refledtente. Haud abfimiliter,

l:cet repulfio & attraüio videantur cfle non tantum diver-

fiE, fed &. fibi contrariac qualitates, quaedara tarnen faltem
repulfionis Phoenomena ad minorcm ex una quam alia par-

te attradlioncm felicicer funt revocata , ut v. gr. minor
Mercurii in tubo capiliari quam Vafe altitudo, quam, mi-
nori vitri , quam Mercurii in Mercurium attradioni de-

beri , vel ex co conficitur , quod, Mercurium a vitro at-

trahi

,
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van de Kwik op de Kwik, daaraan kan men naa

de Proefneemingen van Desaguliers niet twy-
felen. Veele dergelyice voorbeelden vind men
in de Scheikunde van den Heer Boerhaave,
by voorbeeld , dat de Alcohol wel van Zou-
ten aangetrokken , doch indien dezelve water

ih zich bevat , afgeftooten word. Uit derge-

lyke Verfchynzelen , kan men ten minden
opmaaken , dat 'er tusfchen verfchillende uit-

werkingen eene Analogie plaats hebbe , welke

öf hoedanig dezelve zy , hoe verre zy zich uit-

ftrekke , moet niet willekeurig , maar uit gisfm-

gen , door Waarneemingen gellaafd , bepaald

worden. Men moet by voorbeeld , by gele-

genheid der bovengemelde Waarneemingen on-

derzoeken 5 of niet alle de verfchynzelen der

Afftooting op dezelve wyze konnen verklaard

worden , uit eene mindere aantrekking ; en in-

dien dit niet kan gefchieden , welke eene be-

trekldng de afflootende en aantrekkende kracht

op

trahi , non posfit pofl experimenta Desagulieuii du-

bitari. Mui ca ejusdcm rei exempla proftanc in Boer hA-
VII Chymia , v. g. quod Jlcobol a Salibus alias quidem
attrahatur , ü autem aquam in fe contineat repellatur.

Qualibus Phoenomenis hoc ad minimum comprobatur, a-

liquam inter efFefta diveiTa efle Analo^iam^ qus qualis fit,

quousque Ie extendat , conjeQuris obfervacionibus con-

firmandis , non precario Ö: arbitrario modo definiendum.

Inquirendum v. g. occafione oblervationum prolatarum

,

num forte omnia repulfionum Phcenomena eodem rnodo

ex rainori cttraftione posfint explicari ? Si id fieri ne-

qucat, quam habea: relaiionem vis repeilcns ad attiahen-

am?



OVER DE ANALOGIE, enz. 159

op elkander hebben , en volgens welke eene

Wet derzelver uitwerkingen zamenhangen , of

elkander vervangen ; en of anders zommige dée-

len anderen niet altoos aantrekken of afftooten,

of eerst aantrekken , en daarna afftooten ; en

waar de veranderingen der uitwerkingen' voor-

narnentlyk van afhangen ? 'Somwylen fchynt de

Analogie tusfchen verfcheiden uitwerkingen be-

vestigd te worden door eenige uitwendige over-

eenkomst of eenvoudigheid. Dus , naademaal

het geluid niet veroorzaakt word doof uitvloei-

jingen uit het geluidgeevende ligchaam , bragt

de Jnahgie Cartesius op zyne gedachte van

het licht 5 welke nochtans door de agtereenvol-

gende voortzetting vanhetHchtwederlegdword.
'Er is 'er echter , die met den grooten Euler
meenen, dat het licht in een dunner lucht, en
die meer veerkrachtig is , voortgezet word. De-
zer gevoelen zal eindelyk tot zekerheid gebragt

worden , wanneer men aantoont , dat de uit-

wer-

tem ? Qua lege earum effedla vel connedantur, vel femu-
tOo excipiant ? Utnim nonnullae particulaK alias femper
vel actrahant, vel repellant , aut nunc atcrahant mox re-

pellanc ? Ünde mutationes effeduum praecipue depende-
ant ? Quandoquc convenientia aliqua exrerna aut fimpli-

citate videtur jïnalogia mzcT divcrfos efFeólus confirmari ?
Jta cum fonus non producatur emisfione effluviorum e cor-
pore fonoro emanancium , Analogia C arte $i o fuam de
luce opinionem fuggerebat , quae licet fuccesfiva lummis
propagationc refellatur , funt tamcn qui cuni fummo Eu-
ler o lucera in medio acre rariori , magisque elaflico

propagari cpnfcnt. Quorum lentcnüa ita demum ad cer-

titu-
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werkingen van het licht aan deeze voortzetting

<^mftig zyn , of ten minften dezelve niet te-

genfpreeken. Maar fchoon men tusfchen het

Licht en het Geluid , ten opzichte van eenige

uitwerkingen eene groote jinalogie vind > ( tot

welke men brengen kan , dat 'er zeven couleu-

ren zyn ,
gelyk 'er zeven toonen in eene oólaav

zyn , en dat de ruimten , die de verfchillende

couleuren beflaan , onderling in dezelve even-

redigheid zyn , als de lengten der fnaaren , die

met zamenflemmende toonen overeenkomen
,

)

wyl echter het Licht niet zylings afwykt , en

men nooit gezien heeft , dat het door kromme
lynen liep , gelyk het Geluid , fchynt 'er een

verfchil tusfchen hunnen voortgang plaats te

hebben. Derhalven , ten ware men konde aan-

toonen , dat eene grooter ylheid in de luchtdeel'

tjes , en dus eene mindere zamendrukking en

veerkracht, welke die der lucht verre te boven
gaat,

titudincm perducetur , fi oftendatur effedla lucis tali pro-

pagaiione favere, vel certe illi non contradicere. At \\*

eet inter Sonum & Lumen magna quoad Donnullos efFedus

jinalogia obfervetur , ( quo referri poteft , quod feptem

fint colores , quemadmodum toni MuGci in oftava , &
quod fpatia a diverfis coloribus occupata , in ea fine inter

(e proportione , qua funt longicudines chordarum tonis

confonancibus refpondentium ) quia tarnen lumen non de-

flcftit ad latera , nee unquam compertum eft vlas curvas

ingredi veluti fonus , videtur fane diverfitas intercedere

inter eorum propagationem. JNifi itaque oflendi posfit

majorem in particulis atheris rantateni , atque adeo mi-

norem comprcsfioncm, viaique ejus elafticam, illam aeri»

ionge
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gaat 5
genoegzaam , om den regtlynigen voort-

gang van het Liciit te verklaaren : zal men
ialleen wegens de uitwendige overeenkomst niet

konnen ftellen , dat het Licht op dezelve wy-

ze als het Geluid voortgeftooten word ; dewyl

de redeneering van den grooten E u l e r niet

van groot gewigt fchynt , wanneer hy zegt :

dat 5 indien de Natuur , in de voortzettinge

der klanken , wegens den grooteren affland ,

geen gebruik maakt van uitvloeilëlen 5 maar

wel in de voortzetting van het Licht ^ ipen de

Analogie niet kan in aanmerking neemen. Li

welke redeneering hy willekeurig ilelt , dat de

Natuur in de voortzetting van het Geluid ge-

bruik maakt van eene veerkrachtige middelftof-

fe 5 en dit alleen om den grooteren aflland ; het

geen niet kan beweezen worden , en door de

Analogie van zommige reukdeelen , die op ee-

nen grooten aflland gerooken worden , tegen-

gefprooken word*

Wan-

longe excedentem fufficere ad propas:ationem redtiüneam

luminis explieandara, haud licebic obfólam convenientiam
externam fumere lumen eodem modo quo fonum propa-
gari , cum argumenturti fummi Eulkri inde dudluni ,

quod fi Natura in translatione fonorum non utatur efflu-

viis ob majorem diftantiam, iis autem lumen propagarec,
Anaiogicè non haberct rationem , non magni roboris ^S^q

videatur. In quo iane fumitur gratis naturam in Sonis
propagandis mi medio elaftico ob folam diftantiam majo-
rem , quod neque probari poteft , & AnaUgia odorum
nonnullorum

, qui ^d magnaro fcntiuntur diftantiam , re*

fellicur.

XXll, Deel. L übi
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Wanneer derhalv^ên de Jfidlogie alleen door
eenige uiterlyke overeenkomst béweezen word,
is het niet geoorloofd dezelve voor zeker op te

geeven ; wyl men zoo wel het vérfchil als de
gelykenis in het oog moét houden. Men vraagt

by voorbeeld , of de lucht zo wel niet als hét

licht 5 als een vloeiftof kan aangemerkt worden

,

die uit vreemdfoortige zamengefleld is , gelyk

de Heer Mairan meent. Maar men begrypt

ligtelyk , dat om dit te bepaalen , de Analogie

van het Licht alleen niet voldoet , maar dat 'er

vereifcht word , dat de verfchynzélen de gis-

fingen bevestigen of omver ftooten. Want in-

dien de voortzetting van verfcheidcn klanken

kan verklaard worden , zonder de verfchillend-

heid der luchtdeeltjes in aanmerking te neemen j»

zoude het overtollig zyn , dezelve te ftellen

;

maar indien deezé voortzetting niet zonder de-

zelve kan verklaard worden , word eerst het

vermoeden, dioox^e Analogie opgegeeven, door

middel van waarneemingen bevestigd.

Zo

übi itaque Analogia fola aliqua externa conveoientia
comprobatur , haud licet eam pro certa vcndicare , com
diverfitatis haud minor ac (imilitudinis ratio habenda fir.

Quaeritur v. 2. utrum aër haud minu^ ac lumen fpcftnri

posfit ut fluidum ex pluribus ahis heterogeneis coahtum

,

quod Ma IH ANUS cenfet. At ficüe intelliginir ad hoc
dcfiniendum non fufficere folam !umin?.s y!nalo<^iam^ (bd

requiri ut conjefturam Phoenomena vel probent , vef exi-

sant , (i cnim propagatio ronorum diverforum posfit fine

diverfitate particulnrum aüris explicari, füpcrvacineum es-

fet eam fingcre , fi autcm non posfit, tum demum furpicio

ab Analogia fuggcfta td. certitudiDcm ope obfervatjonum
pcrducctur, Q,uo-
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Zo dikwils men nu , het zy onder de Eigen-

fchappen, of onder de zaaken der Natuur, een

groot verfchil ziet , fchoon met eenige over-

eenkomst verknogt , dan is het onze phcht

te onderzoeken , of 'er tusfchen geen groo-

ter Analogie plaats hebbe , dan het in den eer-

ften opflag fchynt; doch men mag dezelve niet

verzinnen , ftellen, noch op onbekende veran-

deringen reukeloos toepasfen , het geen de Na-
tuurlyke Historie met dvvaalingen vervullen.zou-

de. Dit kan met zeer veele voorbeelden uit

de Natuurlyke Historie genoomen , bevestigd

worden. Het is bekend , dat de Planten en

Dieren , veel gemeens met elkander hebben .

waar uit echter noch niet volgt , dat alle^ \vat

de eene heeft , ook op de andere kan toege-

past worden. De bloedomloop by voorbeeld ,

is het groote werktuig van leven en voeding bj^

de Dieren , dus zouden wy konnen vermoeden
^

dan

Quoiiescunque proinde feu inter propriecates , fei

inter res Naturales manifefta ideprebendicur diveriitas

iicet convenientise alicui conjunda , toties noürtim qui

dcm cft explorare num major forte ,
quam prima fror-

te appareac , inter eas Analo^ia intercedat. 5 haud au-

tem licec eam jfingere
,
ponere , & incognitis mutatioD^'

bus temere applicare, quod innumeris fane caturse fcieiv

tiara erroribus repleret. Plurimis hoc exernplis ex His
toria Naturalj depromtis confirmari porefl. Notum eO:

planias 6c animantia raulta inter fe habere coroninnia , ck
quo tarnen nondum fequitur , omnia , qiis 'iïlis Gompc'
tune , his etiam applicari pofTe. Circulitio fanguinis v. or,

efl priKCipuum vitae & niitritionis in aminantibus or;

La
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dat ook in de Planten de Vogten omloopen ;

maar deeze gisfmg , fchoon volgens eene zeke-

re uitwendige jinalogie gefchikt , moet zo lang

voor onzeker gehouden worden , tot dat zy ,

door verfchynzelen geflaafd , of getoond wor-

de , dat de vloeiftof der Planten op zulk eene

wyze noodzakelyk moet bereid worden ; want

uit de noodzakelykheid , dat de Planten zo wel

als de Dieren voedzel noodig hebben , vloeid

noch niet , dat de bereiding der vloeiftofFe op
dezelve wyze gefchieden moet , als by de Die-

ren ; wyl de Natuur altoos door de eenvoudig-

fle middelen haare eindens bereikt. Het is wel

waar , dat de vloeiftof in de vezelen opklimt

,

gelyk in de hairbuisjes ; maar men kan daar niet

uit opmaaken , dat het op dezelve wyze gefchied

als by de Dieren. Hoe veele andere voorbeel-

den komen ons in de verfcheidene foorten der

gefchaapen Wezens niet voor , die vlak tegen

de

adeoque poflemus fufpicari bumores in plantis etiam cir-

culare , at vero conjedura, licet externcC cuidam JnaUi'
gice attemperata , tamdiu pro incerta habenda ell , .donec

vel Phoenomcnis comprobctur , vel necesficas humorem
plantarum rali circulatioTie debito modo prseparandi oitcn-

datur. Ex eo enim quod Planta; haud minus ac animan-
tia nutrimcnto indigeant, nondum fequitur praeparacioDem
humoium in illis eodcii} modo perfici qüo in his , cuir. na-

tura fuos fincs limplicislimis fcmper confequatur mcdiis»

Verum quidem eft humorem in fibris , \cl.üci tubis ca-

pillavibus, ascendere, ac non ftatim confitere licet eodem
TT!odo id fieii

, quu in animantibus. Quoc alia inrer di-

verias rcrum ipccics occurruDC cxcinpla /Ira'ogice rppoiita

!

In
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de Annlogie aanloopen. In de Dieren ziet men
een verfchil van Kunne , maar zoude men hier

uit veilig zonder het getuigenis van waarneemin-

gen konnen ftellen dat het ook by de Planten

plaats hebbe, vooral wyl'er zommige zyn , in

welke de verfchillende Kunne vereenigd word

;

'er zyn 'er ook , in welke men geen bevruch-

ting tot heden toe heeft konnen zien , maar

welke men gist , dat een vruchtbaar Zaad heb-

ben ; ja zelv onder de Dieren zyn zommige
Man - y/yven ; 'er zyn 'er , die zonder paaring

voortceelen , fchoon zy van verfchillende Kun-

ne zyn. En de verwonderlyke waarneemingen

op Polypen genoomen, die noch verwonderly-

ker dan de fabel van de Hydra zyn , fchoon

waaragtig , fchynen alle onze redeneeringen ,

op de Analogie {leunende , omver te ftooten.

Schoont

Jn animantibus fexus diverfitas obtinet , at tutone ex eo
fine teflimonio obfervationum collfgi potuilTet , eideirt

eciara in plancis locum efle ? Cum prsefertim fint aÜJE

in quibus fexus diverfi uniuntur , nee defint in quibus nul-

la adhucdum fcecundatio potuic obfervari , fed quorum
femen fcecuRdvim eflc fuipicio aft. Imo in ipfis aoimao-
tibus funt qusedam Androgyna , funt quag fpeciem propa-
gant absque congreflu , licet diverfitas fexus in iis obci-

neaf , Jam flupendas iilae quae de Polypis captae funt obfer-

vationes, fabula hydrae admirabiüores , verae tarnen vi-

dentur fane omnia noftra ratiocinia Andlogict innixa con-
turbare.

L 3 Licet
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Schoon na dit en duizend andere voorbeel-

den , die men uit de Katuurlyke Historie ge-

iiuiklyk neemcn kan , aantoonen , dat men in

Wysgcerige onderzoeken altoos beginnen moet

van de waarneemingen , en nooit vergeeten , dat

de verfcheide» foorten door vericheiden zaaken

onderling verfchillen , zal' echter de Analogie

gebruikt konnen worden , wanneer wy flechts

die zaaken , die aan ftandvastige Wetten , en

aan eene door God vastgeftelde OrAer verbon-

den zyn , konnen onderfcheiden van anderen ,

die een aangenaame verfcheiddnheid van zaaken

,

en daarin de fierlykheid en vruchtbaarheid der

Natuur betoogen.

Het zal hier niet ten onpas komen , dit met
eenige voorbeelden te ftaaven. 'Er zyn lieden

geweest , die meenden , dat de Planten uit ver-

rotting gebooren wierden, en uit eenen gevalli-

.gen

Licet autem h«c & mille alia exempla ex Naturali His-

<oria facile dcpromenda , fatis probent ab obfervationibus

Philofophandi mitmm ducendum cfle , nee unquam obli-

viscendum diverfasf rerum fpecies multis intcr fe rebus dff-

ferre, ufui fcmper erit tamen //«a/o^na, (i tantum ca fol-

licite a fc hificem diftinguere noveriraus, quse conftan-

tiac Lcgum . immutabilitatique ordinis a l3eo ftabilici de
t)cntur , ab alns , quas graram i ei am varietatem nauirie-

que in ea magnificentlam , & foecunditatem piobanc.

Non alienum a re crit Donnulfis hoc exemplis illuïlrare,

Fucrunt qui plantas ex pütri nafci , fortuitoque cauflarum

cöncurüi gönerari putaverunc , quorum incptam opinio-

nem
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gen zamenloop van oorzaaken ontftonden; welk

onzinnig gevoelen de Analogie alleen genoegzaam

tegenfpreekc ; want los door elkander gemengde
oorzaaken koxmcn geene regelmatige uitwerkin-

gen voortbrengen ; veel minder kan 'er eene

uitwerking voortgebragt worden , die het ver-

bazend werktuiglyk zamenftel der bewerktuigde

ligchaaraen nabootst ; ook ziet men in de uit-

werkingen , die uit eene fpeeling der Natuur

voortkomen , zoo veel konst niet , dan in de

gpringfte Planten. Ook lochend niemand , dac

de Planten , ten minften de meeste , uit haart

Zaaden voortkomen , en wy hebben geene re-

den , om dit niet op allen toetepasfen. Want
de reden , waarom de Planten uit haare 2Jaadeni

voortkomen , is , dat de ftofFe , volgens alge-

meene Wetten bewoogen, tot werktuiglyke lig-

chaamen voorttebrengen ongefchikt is ; en niet

meerder genoegzaam tot het voortbrengen vaa
de grootib , dan van de kleinfte Planten 5 iii

wel-

r.em fola iüfScicnter refcilit AnaUgia, Nuljus enim caus-
lumni temere p::nnixtarum cffcrfus regularis , (antoque
in pus qui Oup-ndain (^iganicorum corporum ftruduraiix

jmitecur , profcrn poteft , nee in lis quae lufui naturas dc-
bentur tar*-fe .^oiifpicitur ars , quanra in vilislimis plantis.

Praereicu p^anrr.s pi?,r.a5que IhlLem ex fuis onri feminibus
ncgat nemu , nee iilla ell ratio cur huc non omnibus ap-
pliceiDus- Cur i^nim pbncae ex fuis oriantur feininjbus ,

ejus caüfia eii , quod marcria fecuüduüi generales Leö;es

niota cd f^rmanda corpora Orgunica incpca fit; nee magis
f'-'i'ficin!: inc.ximi.<ï quim minimis planris , in quibus b*ud
niaor Ib proiic ar^, producendls. Quod ü jam Anuio^'^

L 4 ces-
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welke laatflen geene mindere konst doorftraalt.

Indien nu zekere Waarneemingen tegen het ge-

tuigen der Analogie zouden kannen gefield wor-
den , zouden \vy moeten erkennen , dat men
meer op de Waarneemingen , dan op de Ana-
logie moest betrouwen. Maar om dat wy de

Zaaden van zommige Planten niet konnen ont-

dekken , kan men geen belluit trekken , dat die

Planten niet uit Zaaden voortkomen , wyl 'er

zo veele andere dingen in de Natuur gevonden
worden , die onze waarneemingen ontfnappen.

Dit nochtans , dat in zommige Planten , die ee-

»igen meenden , dat geene Zaaden hadden , de-

:^elven eindelyk gelukkig ontdekt zyn , b. v. in

de Flab (^Alga)^ Eendekroos (Lens paluflrisy

Dit
5 Q herzeg ik ^ ) toont allerduideiykst aan ,

dat alle onze Waarneemingen na dit punt der

waarheid als het ware toeloopen , dat 'er geen
dubbelzinnige of twyfFelachtige Voortteelingen

plaats hebben , maar dat zy bepaald zyn , het
' welk.

teflimonio obfervan'ones eert» opponi poffent , his fane

potius quam ilÜ fidem adhibendam effe agnofceremus ,

at ex eo quod 'ilonnuKarum force plantarum femina dete-
gi non potuerint , confici ncquit eas non ex feminibus
^rjri ^ cum tot alia occurrant in natura, quas obfervatio-

|ics noflras effugiant. lilud autem quod in nonnuljis plan-

tis, quas carere fenrinihius aliqui arbitrabantur, ea tandem
feliciter fint detetta v. g. in alga , lente, paludri, oflefi-

dit evidenter omnes noflras obfervationcs verfus hoc ve-

Titatis punótum vcluti con vergere , non dari generationes
aequivocas' , & incertas , led eas efle determinatas , 6c

pra^flabjjitas
;
quod nifi ita eflet haud poflföc intelligi cur

GOU
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welk, indien zo niet was, men niet zoude ken-

nen begiypen , waarom 'er niet zomtyds eenige

nieuwe Iborten van Wezens ontftaan , en an-

dere verdwynen. Dezelve Analogie , die de

r dubbelzinnige voortteeiingen vernietigd, fpreekt

ook de veranderingen der Planten , in andere

verfchillende foorten tegen. Want , men be-

grypt ligtelyk , dat 'er geen reden kan gevonden

worden , waarom zulke herfcheppingen niet zom-

tyds ,
ja dikwerf noch in alle foorten zouden

voorvallen ; en waarom ook niet in de Dieren>

Waarom by voorbeeld zouden , gelyk fommi-

gen gedacht hebben , de Boomen in Lamme-
ren , de Bladeren in Vogelen , de Vruchten in

Wormen , de Craanen in Muizen niet konnen

veranderd worden. En indien dit niet te-

gen de Natuur der zaaken ftreed , dan zou het

ook gemakkelyk konnen gebeuren , dat de Plan-

ten Menfchen voortbragten. Schoon nu dit ge-

voelen (omtrent de voortteeling de Planten)

is.

non novEC rerura fpecies ceitis temporibu<? oriancur , ali?E-

que intereant. Radem Analogia quse dcftruit generationes

arquivocas , refcllit etiam plantarum in alias fpecies diver-

fas transmucationem. Facile enim intelligitur nuilamproi-
fus cxcogirari pofle rationem , cur , fi tales Mecamorpho-
fes quandoque , non eriam f^pius , nee in omnibus fpe-

ciebus concingerent , imo , cur non in ipfis etiam aniiTüir}-

tibus. Cur v. g. uc nonnulii putarunc , arbores in agnos,
frondes in aves, fru6tus in Vermes, grana in inures trans-

formari non pofTent ,
qure li naturi? rcriim noa repugra-

rent , facile etiam futurum cllèc', uc puirtjsc hom:nes gi-

gnerent, Licet itacuc op'oio illa non fulQbc obfervationi-

h i bus
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al eens niet door waarneemingen , die met zeer

veele naauwkeurigheid , ja meer dan de zaak

waardig is, gedaan zyn , tegengefprooken wierd

,

zoude de jdiialogie alleen deszelvs valfchheid

aantoonen , en leeren , dat het veiliger is onop-

lettenheid in zommige Waarneemers , of kwaa-

de trouwe te onderftellen , dan zulk eene on-

ftandvastigheid in de Natuur , die tegen de waa-

re order ftryd , te vermoeden. Want het ftryd

niet tegen de order der zaaken , dat in het Di€-

renryk Muil -Ezels zyn , en in het Plantenryk

Planten, die op dezelve wyzevoortgeteeld zyn;
wyl men , om Muil -Ezels voortteteelcn , Die-

ren van verfchillende Sexe , die in foort niet

veel verfchillen ; en zulke Dieren en Planten

,

of onvruchtbaar zyn , of indien 'er cenige (ge-

lyk zommige meenen) konnen voortteelcn, 'er

echter door paaring van Muil - Ezels , van ver-

fchillende foort , geen nieuwe foorten tot in het

oneindige voortgeplant zouden worden.

De

bus iiccaratisfimc , imo juflo fcrupulofius inflitutis confu-\

tata , fnla catn Anahg^ia fal^tatis arguitTet , docuiircc que
tutius efle incuriam in obfervatoribusquibusdam, velet'am

jnalain fidem , quam tantam in natura inconfkanciam , or-

umi vero repu i*nantem fufpicari. Quod enini fiot in re*

gnó Anuiiali muli , & in vegetabili ctiam PUnt» eodcm
modo gcncratsB, hoc nihil quidem ordini rerum officie,

cum ad mulos procreandos conjungl debcant diverfi lexus

individua Tpecie haud muloim di.scrcpnncia , taliaque ani-

manüa, 6l plants, vel foecunditate careant; vel (j qua
fortc fpcciem , ut nonnullis placet , piopagire posfint

,

haud nova mulorum divcrfe fpeciei c onjunaionc , novai

itcmm caiura in iiifiaiturii enascereutur ipecics.

Am*
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De Jnalogie dan, door Waarneemingen g^-

ftaafd , en op dezelve fteunende , toond , dat

de bewerktuigde ligchaamen niet by geval , maar

uit eene daar toe te vooren gevormde ftofFe ^

die daar toe gefchikt is , gebooren worden; en

dat hunne foorten omfchreeven en bepaald iyn
op zulk eene wyze , ah de aaneenfchakeling

der gefchapen Wezens , en het alllerwyste ver-

band vorderd. Maar uit de overeenkomst van
alle de gefchapen Wezens , met de wetten ee-

iier allervvyste order , te willen befluiten , dat

de Natuur altoos dezelve middelen gebruikt,

om haar einde te bereiken, en dat zy de voort-

teeling en voeding van Planten en Dieren al-

toos op dezelve wyze verrigt , zoude niet al-

leen reukeloos zyn , maar ook ftryden tegen

het bewys , dat de Natuur de verfcheidenheid

met de overeenkomst zamenvoegd. Op dat

wy die inet de bekendfte voorbeelden bewyzen,
zoude -:^elv dat , dat zommige Dieren levend ,

en

jinalo^Ui itaque obfervationibus confirmata, d: innixa,'

probac oi\u.nica corpora non temere , fed es prscforniata

& apre ciiK^olira matcria oriri , eorumque fpecies defini-

tas cfle , 6l determinacas , eo quidem modo quem requi-

rit conca:cnotio rerum omnium, & lapiencisfima connexio.
At ex h.x rcrum omnium cum ordinis fapientisfimi iegibus

convenie uia , conlicere veile naturam iisdcm femper me-
diis uti cui fuos fines obtinendos, propagationem, nutri-
tionem i'iantarum , & Animantium , codcm prorfus per-
Ücere modo , non temerarium tantum foret , fed etiam
jiaturiP , diverfitatem convenientiae jungentis , tcftimonio
repuparcc. Ut eniin notisfiujis hoc exemplis coir/Orobs-

' mus ,
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en anderen eijeibaarend zyn , hebben konnen
doen denken , dac het niet tegen de Natuur
ftryd , dat 'er zommige Dieren zyn, die zoo
wel levend- als ei-baarend zyn : dit door Waar-
neemingen waar bevonden zynde, zoude men 5

niet ten onregte , hebben konnen gisfen , dat 'er

nog meerder verwonderlyke eigenfchappen zullen

ontdekt worden 5 wyl wy de Natuur geen paa-

ien konnen Hellen. Dus was, gelyk de groote

Bonnet zeer vernuftig zegt , deBIadluis, de

Voorlooper van den Polypus , en de waarnee-

ming van Dieren , die zoo wel levend- als ei-

baarend zyn 5 was als' het ware , het voorfpel

van zoo veéle verwonderlyke Verfchynzelen 'm

do Dierlyke Waereld. Zie Contemplation de

la Nature , Part. VIII. cap. xvi.

Dewyl

mus , vel id ipfum fane quod nonnuïla Animantia fint vi.

vipara , alia ovipara ^ fufpicionem injicere potuiflcc non
repugnare naturs dari qusdam Animantia

, quse tam vi-

viparafint, quam ovipara, quod ubi obfervationibus con-

fencaneum deprehenfum fuit , non inepte aliquis conjicere

potuiflet fore ut magis etiam admirandjs proprietaces dete-

gantur , cum NaturjB nulli posfint a nobis poni limitcs.

Fuit itaque ut ingeniofe Magnus Bo^^NETus loquitur,

curculio , Puceron priEcurfor Polypi , & obfervatio Ani-

xnantium, qus tam vi vipara quam ovipara funt, magis ad-

mirandis in Animali mundo Phanoraenis praeludebat. Vi-

de Contcmplation de h Nature , Part. \i\U cap. xvi.

Cum
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Dewyl wy ons derhalven bezig houden met

het onderzoek der Eigenfchappen na te gaan ,

die tot de verfcheiden foorten van gefchaapen

Wezens behooren , fchynt het , ( om niet door

een uiterlykc fchyn van Analogie bedroogen te

worden ) dat wy op het volgende naauwkeurig

agt moeten geeven : Wy moeten altoos in het

oog houden , dat onze kennisfen van verfchei-

dene foorten niet dan betrekkelyk zyn , en dat

wy dezelve alleen verfchuldigd zyn aan de zeer

bepaal-de menfchelyke wyze van de zaaken te

begrypen , en dat 'er tusfchen die , welke ons

het naast aan elkander fchynen te komen , 'er

noch middelfoorten konnen beflaan. Nooit
moet het verfchil , en de verfcheidenheid der

gefchaapen Wezens , naar de geringe maat van

onze kennis , afgemeeten worden ; maar men
moet veel eer denken , dat de eigenfchappen ,

het zy wy dezelve ontdekt hebben , het zy
zy noch onbekend zyn , op alle mogelyke wy-

zen

Cum itaque verfarr.ur in rerum ad diveiTas fpecies perti-

nentium proprictacibus invefligandis , ne externa aliqua

Analog\(& fpeciedecepti nubem pro? Junorie ampleftamur,
b3EC caute videnrur obfervanda eflc. Haud obliviscenduni

eft notiones noilras fpecierum diverfcrum efle folummodo
relacivas, debcriqiie humano ves coccipiendi modo maxime
Jimitato , in ter eas qu^e nobis proximcB videntur fpecies
pofle alias exiiicre medias. Nunquam varietas rerum exi-
guo cognitionis noflrae modulo medenda eft , fed poiius
•cogitandum proprietatcs vel a Kobis dcteélas , vel adhuc
ignocas omnibus raodis posfibilibus combinacas , permixtas

que
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zen zamengefchikt en door elkander gGHiengd

zyn. Indien dus de Planten , het zy door bots-

ten of inenten, voortgeteeld worden , ftryci het'

tegen de Analogie niet , dat zommige Dieren 5

en de Polypen , op dei-gclyke wyze voorttee-

len 5 wyl de Wet van agtereenvolging , wel-

ke de Natuur altoos bedoeld , ons overreed
,

dat 'er zulke foorten konnen en moeten be-

ftaan , die door deeze eigenfchappen tot het

Dieren-, en door anderen tot het Groeibaare

Ryk behoorende, deeze beiden, als het waare,

verbinden. En inderdaad de groote Leibnitz
5

zegt men , dat de verwondeflyke eigenfchappen

der Polypen voorzegt heeft : De algeraeene

eindoogmerken der zaaken moeten van de by-

zondere , en de middelen moeten van de ein-

dens naauwkeurig onderfcheiden worden. De
Analogie immers word met beter uitflag op de

algemeene , dan op de byzondere , beter op de

eindens , dan op de middelen toegepast. En
het

que efTe. Ita cum plants propagentur tam opc gemmffi ,

Jive oculi ,
quam per inlitioncm, haud fanc AnalogicB na-

tüvx repugnat animantia quaedam , & Polypos , fimilibus

propagari modis , cum ipfa Icx couinui ,' cujus Natura
rationem Temper habet , fuadeac exiftere pofle , imo de-

berc, tales fpecies
, qu® his proprietaiibus ad Animale ,

aliis ad vegetabile regnum pertinendo , diverfa hsc regna

veluti conjuRgant, Sane fummus Leibnitius admiran-

das polyporum proprietates dicitur praidixifTe. Fines re-

rura generales a peculiaribus , media a finibus , follicite

dirtingui debent. Felicius enim ^nalogia appÜcatur ge-

neralibusj quam fpecialibus , finibus, quam 'raeüiis. Na-
tu-
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het is zo zeker , dat de Natuur zeer wysfelyk

voor de behoudenis der foorten gezorgd heeft

,

dat het geheel dwa^s zoude zyn dit in twyfFel

te trekken ; maar zy bereikt het zelve algemee-

ne einde door verfcheideti middelen na de ver-

fcheidenheid der Dieren. Men kan derhalven

uit het geen men in een zeker zamenftel van

deelen , in eene foort van Dieren ziet , beflui-

ten dat hetzelve tot hun behoud noodzakelyk is

,

maarniet dat andere foorten, fchoonnaby dezel-

ve , juist mede zulk een zamenftel hebben ; by
voorbeeld de Ganzen, Hoenders, Eenden heb-

ben eene zeer dikke Maag, die zeer vleezig is,

doch dit vind men niet in de Roofvogelen , in

welker Maag de fpyzen door een maagfap zag-

ter gemaakt en ontbonden xv-orden. Men be-

grypt ligtelyk , dat het zelve emdc door yer-

fcheiden middelen bereikt kan woi;lt*n
.^ maar

men kan van de Andogie der bekende midde-

len

turam confervationi fpccicrum om li^irn fapienter prospc-
xifTe tam certum ell , ut fhilcurn prcrfus forec id in du-

bium revocarc ; at eundem fincm gcncralem variis prcrfus

pro diverfitate animantium afTequfcur nicdiis. Ex eo ita-

que quod in aliqua animantiud Ipcc'e ccrta partium fcrnc-

tura obtineat , colligere quidem licct cc i^dern efie ad cjus

confervationeni neccirariam , non autcrii afias etiam fpe-

cies quintumlibet vicinj^s endem f^nuclcrc. Eft v. g. in

anferibus, gallinis, anatibu? vcntriculus cracfisfiniiTs, mire
carnolus , non autem in volucribus rapnc'bus , In quarumt
'•/entriculo cibi a fucco ^aftrico cnollinnnir. übicunque
facile intelligirur potuific cundcm flnem diverHs obtir»eri

i^icdiir. , ab Anahgïa Medioruni cognitorum ad 'xficogcit;!
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len tot de onbekende niet redeneeren. De
Aarde verder van de Zon afrtaande, dan Vernis

of Mercurius , heeft haaren Wagter ; Jupiter

en Saturnus hebben de hunnen ; kan men hier

uit befluiten , dat Mars , die verder van de

Zonne af is dan de Aarde , ook zynen Wagter

hebbe ? Immers zeker niet , wyl dit ontbree-

ken van eenen Wagter , ligtelyk door andere

middelen kan verholpen worden , en wy alle de

wyzen van handelen der Natuur niet kennen.

Onder die , welker zamenhang wy niet fchy-

nen te konnen ontdekken , moeten wy ook geen

moeite doen, om dezelve aan de Analogie te

onderwerpen. Wie, by voorbeeld, zal uit de

uitwendige gedaante van eene Plant bepaalen

,

of zy een onderfcheid van Sexe toelaat ; wie

zal haare krachten bepaalen ? Wie zal uit de

grootheden der Dwaalfterren , of haare afflan-

den van de Zon , de Tyden der dagelykfche

om-

argumentari haud Ücet. Terra maJïis a Sole quam Mer-
curius & Fenu^ remota Sateilitem fuum habet , quibus

gaudcnt Jupiter etiam Satiirmisque. Num ex hoc colli*

gi potefl fuum Murtem etiam habere SatelÜcem , magis a

Sole quam tellurem remotum ? Non certe ^ cum defec-

tus ejus facile aliis modis fuppleri potucric, nee nobis om-
nes naturas agendi rationes fint perfpeftae- Inter quae nul-

la connexio detegi videtur pofle , de iis Analogice fub-

mittendis , nequidem laborandum efl. Quis v. g. ex ex-

terna plants forma definiec ucrum fexus discrimen admit-

tat , quis vires cjusdem coUiget ? Q.uis feu ex magnitu-

dine , feu diftancia Planetarum a Sole, revolutionis diur-
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omwenteling bepaalen ? Men moet altoos den*

ken 5 dat men op alle mogelyke wyzen de ei-

genfehappen der gefchaapen Wezens moet on-

derzoeken 5 en niet ten eerden op eenige uiter-

lyke overeenkomst moet blyven ftilftaan ^ want
'er voegd zich dikwyls eene groote ftrydigheid

van hoedanigheden by eene uiterlyk overeenko-

mende gelykheid. 'Er zyn by voorbeeld doo-

delyke Planten ^ die de gedaante van heilzaame

hebben.

Het zal ons vooral veel helpen ^ de meer
byzondere en zeldzaame verfchynzelen wel te

kennen , om te weeten , hoe verre het onder-

fcheid van gelyke zaaken zich uitftrekt , en aan

welke uitzonderingen de regels , die algemeen
fchynen konden , onderworpen zyn ; op dat wy
uit geen willekeurige Analogie dat geene zou-

den willen afleiden , dat uit enkele waarneemin-

gen

pa? tempora determinabit ? Perpendendum fempcr efl:

;

jn proprietates rerum omnibus modis , qui in noftra func

poceftate , efle inquirendum , nee externas cuidam conve-
r.iencisB prscjpitanter acquiefcendüm. Excernce enim fi-

mjiitudini maxima fe quandoque jungit qualicatum rcpug-
nantia, Dantur v, g. PlancjE lethales , falubrium fpeciem
inentlentes.

Juvabit prascipue fingularia, & rariora Phoenomena per-
fpedta habere , ut fciamus quousque rerum , licet lirai-

lium , diverfitas fe extendat ? Qualibus regulae, quas ee-
nerales videri poflent, exceptionibus fint obnoxiae ? Ne
ex arbitraria Analogn conficere velimus , quod es Solis

XXIL Deel M ob-

p
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gen moet geleerd worden. De jinaïogie ech*

ter bedriegt niet ^ fchoon toegepast op verfchei-

den foorten van natuurlyke iigchaaraen , ter-

wyl wy zien , dat door derzelver verfchil gee-

ne hoedanigheid of wet veranderd word. Het
word door zeer A^eele waarneemingen , in het

Dieren- en Planten -Ryk genomen
, geftaafd ,

dat de bewerktuigde ligchaamen uit eene te vo-

ren gevormde floife hunnen oorfprong hebben.

De VVaarneeming van den onfterfelyken H al-

ler is bekend, door welke hy beweezen heeft

dat het geel of de dooijer van het Ey het In-

gewand van het Kuiken maakt ; om van veele

anderen niej te fpreeken. Wat nu kan men
uit die en veele andere dergelyke waarneemin-

gen beHuiten? Zeker dit: dat fchoon verfchei-

de foorten van Dieren en Planten op verfchei-

de wyzen konnen voortgeplant worden , ech-

ter ieder bewerktuigd ligchaam vereifcht , dat

het

obfervationibus difcendum cft. Haud vero fallit Ai^alogia

diverfis licet rcrum naturalium fpeciebus applicara, cum
aliquam feu qualitatem , feu legem varietate earundem
non rcutavi intelligimus. Corpora organica ex prseforma-

ta oriri materia plurimis obfervationibus , in legno Ari-

mali , & vegetabili captis confirmatur, fs'ota efl immor-
talis Halleri obfcrvatio , qua coiriprobavit fiavam ovi

partem inteftina pulli couftituere , ut plures alias tacca-

mus. Quid aucem ex ea , aliisque affinibus cum ratione

conficitur ? Hoc certe , diveifas quidem Animarium ,

Plantarumque fpecics variis modis propagari poiTe, at hoc
cuique organico corpori competere, illud nonnifi ex prs-

formata oriri pofle matei: ia , feu illa lit hic ibique , ut

non-
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het niet kan geboo^en worden , dan uit een té

Vooren daar zynde ftoffe , het zy dezelve hier

en daar verftrooid zy >
gelyk zommige meenen

,

het zy beflooten in een oneindig getal van in

elkander beflooten Eijeren ; want tot dit punt

zien wy dat alle waarneemingen zamenloopen ^

en wy hebbon geen reden om te gelooven , dat

deeze algemeene Wet aan uitzonderingen zou-

de onderhevig zyn ; wyl zelv de gewoone ver-

menigvuldiging der Polypen door deeling , meC
eene te vooren daar zynde bewerktuigde (toffe

,

kan overeengebragt worden.

Verder moet men de algemeene , het zy
wetten of hoedanigheden , wel onderfcheiden

van die , welke uit de verfcheidenheid der foorC

voortvloeijen. Deeze toonen de order en de

ftandvastigheid der Natuur^ en geene derzel-

ver vruchtbaarheid , die men niet genoeg be-

wonderen kan. Even als de zwaartekracht de

Ver-

nonnuliis placet , difperfa , feu ovis , fe inütuo in infini-

tura continentibus, inclufa. Verfus enimhocpundumom-*
nes obfervationes convergere animadvertimus , nullamqu»
rationem habemus fufpicandi generalem hanc Legem ex-

ceptionibus obnoxiam efle, cum ipfum Polyporum divi-

fionis ope perfici folitara multiplicationem , cum materiae

Organicae praeexiüentia conciliari pofle intelligamus.

Generales proinde feu qualitates , feu leges , ab illls

quos diverfitati fpeciei debentur , funt follicite diftinguen-

d^. lilas enim probanc ordinem , & conftantiam Natu-

rs, has foecunditatem nunquam fatis adrairandara. .Uc
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Verfchynzelen in het Waereld - geflel voort-

brengt 5 dus brengt de prikkelbaarheid ( /m-
tahilitas ) de Verfchynzelen van het Dierenryk

voort. Gelyk de zwaartekracht werkt op Sa-

turnus en de Aarde , zo werkt de prikkelbaar-

heid op den Menfch en het geringde Dier»

Wanneer 'er eene hoedanigheid , of eene Wet
ontdekt is , die niet afhangt van de verfchei-

denheid der foorten , maar die aan de algemee-

ne eindoogmerken verbonden is , behoefd men
niet te vreezen , om dezelve zoo verre uit te

ftrekken , als zy 5 zonder eenen fprong te maa-

ken , fchynt uitgeftrekt te konnen worden ; op

dat ons niet het zelve gebeure, als den grooten

Keplerüs , die , na de waare gedaante van den

loopbaan der Dwaalfterren ontdekt te hebben ,

zyne uitvinding niet op de Staartfterren durvde

toepasfen , als zynde door eenige vooroordee-

len verhinderd»

;Wy

gravitas producit fyflematis mundi , ita irritabilitas regni

iiniraalis Phoenomena. Ut ejus eadem efl: caufla in Sa-

turno y & Terra , ita hujus in homine , & vjlisfimo Ani-

mali. Cum lex aliqua, aut qualitas, a diverfitate fpecie-

Tum non dependens , fed cum generalibus connexa fini-

bus detedla efl , non eft verendum eam eousque exten-

Acre , quousque fine faltu videtur extendi pofTe, ne fecus

idem nobis , quod fumrao Keplero , evcniat, qui poft*

quam veram orbitae Planetarum figuram dctexifTet , in-

vencum ftium pra^judiciis quibusdam impeditus , comccis

applicare non ell aufus.

Tuto

1
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Wy fchynen ook veilig uit de Analogie te

moogen redeneeren , wanneer de daar uit afge-

leide redenen , door de algeraeene Analogie.

der Wezens , of door derzelver pvereenkorast

en. zamenflemming bevestigd word. -— Dat
de Dwaalfterren, by voorbeeld, door redelyke

Wezens bewoond worden , word daar uit niet

alleen opgemaakt , om dat zy gelyk zyn aare

onze Aarde, maar ook, om dat niets in de Na-
tuur onvrugtbaar of onbruikbaar is , maar alles

zyn gebruik heeft. Maar wat aangaat de ge-

daante en de levenswyze derinwoonderen, het

geen zommige 'er van gezegd hebben, zyn lou-

tere gisfingen , wyl wy geene paaien aan de
vrugtbaarheid en verfcheidenheid der gefchaapenE

Wezens in de Natuur ftellen konnen ; waar uit

ook kan opgemaakt worden , dat dit gevoelent

niet kan verzwakt worden , het zy door het ver-

fchil, dat 'er tusfchen de Maan en de Aarde is,

het

Tuto etiam ex j^naUgia videmur arguraentari pofle,

cum rationes inde petitae unlverfali rerum omnium Analo"
gia , vel harmonia confirmancur. Planetas v. g. a
creaturis rationalibus habitari , non tantum ex eo colligi-

tur quod telluri noftr^e fine fimiles , fed etiam quod nihil

fit ftenie , nihil incultum , in Natura, omnia habent fuos
iifus. Quae vero de forma , moribus incolarum , quos ha*
bent , a nonnullis funt probata , merse funt conjeéturse

,

eum non posfint a nobis fines naturae fcecunditaci & varie-

tati rerum poni. Ex quo etiam intelligitur non pofle eam
opinionem labefaólari vel diverfitate quse inter Lunam tel-

luremque intercedit, vel eo, quod fi Planetis incol» de-

bei;at adfcxibi , tugi ne Coaietis quideoi fiat deuegandi ,

M 3 quod
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het zy door te ftellen , dat wanneer men In-

woonders aan de Dvvaalfterren toefchryft, men
dezelve aan de Staartfterren niet weigeren kan

,

het geen niet fchynt te konnen zyn , wyl de

Staartfter van 1 680, zoo na by de Zon geweest

is , dat deszelvs Inwoonders zouden hebben

moeten verbranden , gelyk de Heer d'Alem-
BERT redeneert. Want het geen uitdealgemee-

ïie eindoogmerken , en uit de order van zaaken

te regt befloten word, kan wegens de verfchei-

denheid der dingen , die altoos ons begrip te

boven gaat, niet in twyfFel getrokken worden.

Wy moeten de Analogie ook niet mistrou-

wen 5 fchoon de gelykheid tusfchen verfchei-

den gedagten én foorten , ten opzichte van het

eene of andere Wezen , zoo volmaakt is , dat

wy zien , dat het verfchil , dat ons voorkomt,
niet bekwaam is om dezelve te verbreeken. De
werkingen van fommige Dieren en hunne lede-

maa-

quod videtur non pofle fieri, cum Cometa qui Anno i65o,

apparuit , tam propc ad Solem accefleric, ut incolae ejus

exuri debuiflent , prouti Argumentatur d*ALEiviBERTiüS,

Ea enim quae ex gcneralibus finibus , ordineque rerum
omnium jufte colliguntur, non poflunt ob folam diverfira-

tem rerum , qus major Temper eft quam ut a nobis con-
^ipi queat , in dubium revocari.

Nee proinde Analogie^ debemus diffidere cum fimilitu-

do intcr diverfa licet genera , & fpecies refpedtu rei ali«»

Ciijus tam perfeda eft , ut diverfiratem qus occurrit ni-

\ htl acl eam infringendum valere baud difEculter intelliga-
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maaten komen met de onze zo overeen , dat

men niet kan twyfFelen , dat zommige hunner met
^ene gevoelige ziel, en zelv met zeker verftand

begaafd zyn: maar hèt is zeker, dathetverfchil,

dat wy met onze oogen zien , uit de verfchei-

denheid der ligchaamen , der hersfenen , ja uit

de verfchillende ziels -vermogens, kan en moet
verklaard worden, wyl de gewaarwording (^fen-

fatio ) , van dewelke 'er zulke doorflaande be-

wyzen in dezelve zyn , geen grooter jinalogia

met de beweegingen van eene logge ftoffe heeft ^

dan de kennis Qcognitio^ ; maar de natuur dei-

zaaken zelve , fteeds door verandering beftaan*

de, verfcheidenheid vereifcht. Waaruit (om
'er dit ter loops by te voegen ) men begrypem

kan , dat de onderftelling van hen die meenen ,

dac de zielen der Menfchen en van alle Dieren
volmaakt gelyk zyn, en de verfcheidenheid der

h indelingen alleen uit het verfchil der ligchaamen

aflei-

mus. nrutorum nonnullorum operationes , membraque ,
noliris tam Analo2,a funt , ut ea Anima fentiente, imo
etiam incelligentia qundam praedita gaudere nofi posfic du-
bitari , diverlkatem autem quas incurrit in oculos ex va-
rietate corporura , cerebri , imo & ex diverfis Animarum
vinbus, pofle (Sc debere explicari certura eft, cum non
m'ajorem fenfatio , cujus tot m cis Tune indicia , cum mo-
tibus materisE incrtis , quam cognitio Analoguim habeat,
diverfitatcm autem rerun) ipfa nacura , varietate gaudens»
requirat. Ex quo , ut obiter addamus , ïntelligi poteft
eorum hypothefin , qui Animas hominum , Animantiura-
que omnium perfeüeiimileseflecenfent, operationumque
variet^tem a Sola diverücuce corporum repecuncj coüftan-

M 4 ti
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afleiden , aanloopt tegen de (landvastige Analogie

der Natuur van de Wezens, die met de onver-

anderlykheid der Wetten altoos verfcheidenheid

paart , en die niet minder in vrugtbaarheid dan

eenvoudigheid haar vermaak fchynt te vinden.

Tot dus verre handelden wy over de toepas-

fing der Analogie op zekere algemeene Eigen-

fchappen , die door vergelyking der uitwerkin-

gen moeten ontdekt , en aan elkander verbon-

den worden , en de verfchillende verfchynze-

ien 5 tot dezelve Wetten te brengen , en de

overeenkomst der zaaken zelv in haare verfchei-

denheid waarteneemen en te erkennen. Thans

blyft 'er nog overig , dat wy kortelyk nagaan ,

op welk eene wyze deeze Analogie kan toege-

past worden , om de algemeene Wetten der

Beweeging te vinden of te betoogen ; de uit-

wer-

ti ^nalo^iéB Naturae rcrum , varietatem , Legum immuta-
bilitati femper jungentis , fcecunditateque haud minus ac

Jlmplicitatc gaudentis, repugnare.

Egimus de applicatione Analogm ad generales quasdam
proprietatcs effeftuum collatione detegendas , easque in*

ter ie conneSlendas, Phoenomena diverfa ad easdem leges

revocanda , & convcnfentinm rerum in ipfa eavundei"n di-

verfitate obfervandam , ac agnoscendam. Rtftare vidc-

tur , ut quomodo ea generalibus motus legibus invenien-

uis, auc demonftrandis , eife^ibus ex fuis caufis expli^

can-
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werkingen uit haare oorzaaken te verklaaren j

onderftellingen uittevinden of te onderzoeken.

Het is bekend , dat de werktuigkundige Wet-
ten kennen gebragt worden tot de traagheid ^

tot de zamenftelling der beweeging, en tot het

evenwigt der ligchaamen. Dat de ligchaameit

eene traagheid hebben , maakt men op uit de
Analogie^ die op waarneemingen fteunt; wyl
men ligt begrypt , (wat ook fommigen volgens

Pater BoscoviscH meenen mogen,) daü

de ligchaamen niet van zelv uit de rust in de
beweeging overgaan , noch de rigting en fnel-

heid die zy verkreegen hebben , uit zich zelve

konnen veranderen ; het welk ook zeker de re-

den is , waarom 'er order in de verfchynzelen

waargenomen word , en dat 'er geen willekeu-

rige , maar zekere en bepaalde veranderingen 'm

de gantfche Natuur gebooren worden. En op de-

zelve wyze geeft de Analogie zelve de wetten der

za-

candis , hypothcfibusque excogitandis , vel examinandis
adhiberi posfit , paucis exponamus. Leges Mechanicas
revocari pofle ad inertiam , Coinpofitionera Motus , &
JEquJ librium Corporum, norum eft. Inertiam vcro com-
petere debere corporibus ex ipia Analo^ia, obfervationi-

Dus innixa , eolligicur , cam facile iutelligatur Cquidquid
nonnulli cüm iiuscovicio velint J corpora nee ex quiete ia
inocum fua fe fponte conjicere ; nee diredionem , & cele-

ritatem quam habent immutarc pollb , quae fane eft ratia
cur ordo in Phoenomenis obfervetur , ncc qualescunque
inutationes , fed cercie , <Sc dcterminatae ia rerum natura
orianiur. Haud abfimiliter Leges motus corapofiti ip(a

dii^at Jnalogiai cum iü eo catu qito Acgulus direöionis

M s diM-



j^6 II. ANTWOORD op 'de VRAAGE
f

zamengeftelde beweeging op; wyl in het geval,

vVaniieer de hoek der rigting van twee krachten

regt ^ 9 C ^0^ w^lk alle de anderen konnen ge-

bragt worden) de beide machten of vermogens
liiet anders dan zoodanig een geheele en volko-

men . uitwerking konnen voortbrengen» indien

hét ligchaam in eene fchuinfche QdiagoMak')
lyn bewoogen word. Ook leerd de Analogie

de Wetten van Evenwigt ; want het Hemt met
haar overeen , dat ligchamen , die eene fnelheid

hebben , geëvenredigd aan eene omgekeerde

reden van hunne Masfa's^m evenwigt zyn.

Maar zo vaak wy de Analogie zoeken toe-

tepasfen , om algemeene. Wetten te vinden of

te betoogen , moet men in dezelve den leidraad

der waarneemingen volgen ; wyl het anders ligt

kan gebeuren , dat men de Natuur eerder wet-

ten fchynt opteleggen , dan de geenen, welke

haar opgelegd zyn , te leerea kennen, Car-
TE-

duarum virium pfl reflius Ca^quera rcljqui reduci pofTunt)

jion nifi ita utraque potentia effeClum integrum , & ple-

num producerc posfit , fi corpus in Diagonali moveaiur.

Leges ctiam ffiquilibrii ipfa Naturae Analogia docec , cui

fane eft conveniens corpora , celeritates Masüs inverle

proporciüqales habentia , in aequilibrio efle.

At quoticscunque Analogiam Legibus generaübus inve-

'piendls , vel demonftrandis conamur applicare , ea certe

filo obfervatjonum dirigenda eft , cum fecus facile veniac

ut Leges potms Naturae ferre quain latas ab ea difcere

\ideamur, C a i< t e 5 1 o rerum ordmi confecicaneum appa-

rebac
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TEsius meende, dat het met de order deu

zaaken overeen kwam , dat dezelve hoeveel-

heid van beweeging in het Heelal altoos behou-

den wierd , fchoon alle Veifchynzelen , die

hem voor de hand kwamen , hem de valsheid

van dit gevoelen konden aantoonen; ja deWet*
ten der beweeging , uit deeze onderflelling af-

geleid , worden door de Analogie tegengefproo-

ken. Om dit met een enkel voorbeeld optehel-

deren , wat kan 'er meer tegenftrydigs tegen de
order der Natuur bedagt worden , dan dat hy
genoodzaakt wierd te Hellen , dat evengelyke

ligchaamen , met dezelve fnelheid tegen eikan-

deren inloopende , met dezelve kracht van be^

weeging , als welke zy voor de botfing hadden
beiden zullen te rug fpringen ; maar indien de

Masfa van het eene ligchaam maar een weinig

veranderd word , het dan gefchieden zal , dat

het kleindere ligchaam , wel even als in het
voorige geval 3 zal te rug fpringen , maar dat

het

yfozt eandem in üniverfb motns quantitatem Temper con*
icrvari , cujus principii falfitatem obvia qusque Phce-
nomena ei oftendere potuiflenc , imo Leges motus ex
ea dedudlas hypothefi ipfa fuerunt Anaiogia confutatae.

Uc enim unico hoc exemplo illuftremus , quid ordini Na-
lurae magis concrarium fingi potefl quam quod Üatuere
coaftus efl ille : Corpora squalia eadem in fe celeritate

incurrentia , ucraqae eadem qua ante collifionem prasdita

erant raotus quantitate refilire, fi autem MaflTa unlus vel

tantillum minuatur , turn futurum cfle ut corpus minus
quidem aeque ut in priori cafu refiliac , majus autem in-

tegra faa celericate in ^ajidern plagara, in quaoi ance incur-
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het grootfte met zyne geheele fnelheid , met
welke het voor de botiing bewoogen wierd , in

zyne bewceging zal voortgaan , volgens dezel-

ve ftreek , die het voor de botfing had. Want
wie zal konnen denken , dat de Natuur zich

zelve zoo ongelyk is , dat zy door de minfte

verandering van omftandigheden , uitwerkingen

voortbrengt, die vlak tegen elkander aanloopen

;

daar het veeleer ligtelyk te zien is , dat de ver-

anderingen der Verfchynzelen moeten gefchikt

zyn na de veranderingen der oorzaaken.

Hieruit kan men ook gemakkelyk opmaaken ^

wat het gebruik der Eindporzaaken is in het uit-

vinden of betoogen van de Wetten der Werk-
tuigkunde. Want , offchoon men niet kan loo-

chenen , dat de algemeene Wetten der Bewee-
ging overeenkomen met de hoogfte Wysheid ,

ftaat het nochtans ons , die onweetend zyn van
de oogmerken Gods, niet vry, uit dat , hetgeen

meer

fum ferebatur , moveri pergat. Qais enim tam male fibi

conftare naturam fufpicabicur , ut minima iicet circum-
Itantiarum rautatione cfFetlus tam fibi e Diametro con-
trarios producat , cum pocius facile appareac mutationes
Phocnomenorum variarionibus caufTarum attemperatas es-

ie oportere.

Ex quo etiam intelligi potefl quis fit cauflariim finalium

3n Legibus Mechanicag inveniendis , vel demonllrandis
ufus. ütuc cnim negari ncqueat generalesl motus» leges
perfeftisfimas fapientiae convenientes eüe , neque taraea
nobis in fiüium divlDorum ignoracione verfantibus ex eo

quod
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meer met de order en eenvoudigheid der Na-
tuur overeemkomt , te befluiten , dat het we-
zentlyk zo is; ten zy die gisfing door Waarnee-

mingen geftaafd word , van welke Waarneemin-

gen de voorzichtig redeneerende Wysgeerea
fchynen te moeten beginnen , en dus eindelyk

tot de befchouwing der Goddelyke Oogmerken
te moeten opklimmen , wyl anderszints de toe-

pasfmg der Eindoorzaaken , noodwendig onze-

ker , willekeurig 5 en aan geduurige tegenftry-

digheden onderworpen word. De twisten over

de Wet van Geduurzaamheid konnen hier ten

voorbeelde ftrekken, Wyl men daarop in

de botzing van twee harde ligchaamen niet

fchynt gelet te hebben , heeft dit zommigen
doen overhellen , om aan alle ligchaamen eene

Veerkracht toe te kennen ; anderen , om alle

aanraaking der ligchaamen te loochenen , die

zeker echter beter zouden gedaan hebben met
de

qüod aliquid ordini , 6c fimplicitati naturse magis conve-
niens videatur , ftatim conficere licet idem revera obti-

nere , nifi conjedlura obfervationibus confirmetur , a qui-

bus fobrie philofophantibus videtur efle incipiendum , &
ka demum adconüderationernfiniumdivinorumadfcenden-
dum , cum fecus finalium caufarum applicacionem reddt
oporteat incertam , vagam , perpetuisque controverfiis
obnoxiam. Exemplo efle poflbnc disputationes de Lego
continuitatis , cujus cum in collifione durorum corporum
baud videatur haberi ratio, ïd nonnullos induxic ad elafti*

citatem onmibus corporibiis adfcribendam , alios ad om*
nem corporum contactum negandum, qui reclius fane ob-
fervationibus Y^ram Jiujus legis ad effefta applicacionem

de-



tpö n. ANTWOORD o? de VRAAGE

fle' waare toepasfing van deeze Wet op de uic^

werkingen vooraf door Waarneemingen te bepaa-

len , voor dat zy 'er zulke gevolgen uit trokken*

En inderdaad , het is niet beneden den Wys-
geer of 2:yns onwaardig , de overeenkomst der

algemeene Wetten , door Waarneemingen ge-

Itaafd , met de Goddelyke Wysheid , in volle

daglicht te zetten , of ook eenige zaaken , uit

haare order en eindoogmerken aan een yder ten

eerden blykende ^ te gisfen of te vermoeden

,

maar het is niet geoorloofd eenige Wet voor

algemeen 5 zeker 'en onveranderlyk op te gee-

ven , ten zy die door de ondervinding en de

'Analogie , met dezelve overeenkomende , en

'niet llegts door redeneeringen , die fchoon fchy-

nen , bevestigd worde.

Hy die de veranderingen , welke in de Na-
tuur voorvallen , uit de gedaante der Ligchaa-

men, uit hun zamenftelj botling en onderlinge

wer-

defïnivifient ,
priusquam tales ex ea confequentias elfcuir*

fcnc. Haud fane eO: indignum Philofopho legum gencra-
lium , obfervatipnibus confirmataruni convenientiam cum
divina fapientia 'in lucem protrahere , vel etiam nonnulla
ex ordine rerum , finibusque, ^n oculos cujusvis incur-

rencibus , conjicere , fufpicari , vel colligère , non autem
licet Legem quamcunque pro univerfali , cerca , & invio-

iabili, venditare, nili experientia, & y^^a/ogfa jlljs actem-

perata, non folis rationibus rpeciofis, confirmetur,
y

Qui mutatjones quas in Natura renim contingunt con-

venienter generalibus Meehanices Legibus ,
proprietati-

büs-
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werking konde verklaaren^ overeenkomftig met
de algemeene Wetten der Werktuigkimde , en
met de algemeene eigenfchappen der ftoffe, die

zoude de waare oorzaaken der Verfchynzelen

kennen. Maar zoo verre is de menfchelyke

kundigheid niet gevorderd : en men twylFeld

met reden 5 of zy ooit zoo verre komen zal

:

want de eigenfchappen der ligchaamen, die dik-

wyls genoeg voorkomen, en meer of minder

algemeen zyn ,
gelyk de Zwaarte , de Veer-

kracht 5 en veele andere , zyn noch door geen
werktuigelyke reden klaar en duidelyk openge-

legd. Schoon men niet kan twylFelen , dat ten

minden zommigen eene werktuigelyke oorzaak

hebben. Jaa men heeft zelvs tot noch toe niet

alle de Verfchynzelen , tot deeze hoedanighe-

den, die byvoegelyke Q/ecundari^') mogen ge-

noemd worden, kunnen herbrengen. De Wys-
geeren nochtans meenen, dat het hen vry itaat

te

busque materise univerfalibus ., ex corporom figura, flruc-

tura, & impulfu explicare poflec, is veras PhcenomenoruiTi
caufas cognitas haberet. At necdam eousque pervenic

humana cognitio , imo merito dubicatur an unquam per-

ventura fit ? Proprietates enim ipfe latis obvias, magis ,

minusque univerililes , quales fant gravitas , elaflicuas ,

& multag al is , a nemine adhucdum funt Mechaoica ra-

licne fatis peifpicue & fufficienter esplicatze , llcet Don-
nullarum faltem adefle cauflas Mechanicas noitposfit du-
bitari. Imo nee omnia Fhcenomena ad qualitates has

,

qus fecundari^ dici queunt , reduci adhucdum potue-
runt. Licere tarnen fibi putant Phiiofophi tentare utrum
Phoenomena ex caqsfis quibusdam vel 'm fenfus jncurrenti-

bus

,
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tc beproeven , of zy de Verfchynzelen kunnen
verklaaren uit oorzaaken , die voor de zintuigen

vatbaar zyn , of die goedgekeurd worden door
Analogie , door middel van eene waarfchyne-

lyke onderftelling , dewelke meer of min tot

eene Natuurkundige zekerheid nadert. Het zal

derhalven niet vreemd van myn onderwerp zyn

,

kortelyk iets te zeggen omtrent het maaken
,

toepasfen, en beoordeelen van zulke onderftel-

lingen.

Men fchynt wel niet te moeten twyfFelen ,

dat men, om zommige meer zeldzaame uitwer-

kingen, werktuigelyk te verklaaren, eene dof-

fe te hulpe neemen moet , die fyner is dan de

Lucht , en meer veerkracht heeft , en dat 'er

zulk eene ftoffe aanweezig is , coonen de ver-

fchynzelen der Eleclriciteit en anderen.

Maar

bus , vel Anologia comprobatis explicare posfint , ope hy-
pothefeos alicujus verofimilis, ad Phyficam certitudinem

magis , minusque acccdentis. Haud itaque a propofito

alienum erit nonnulla circa tales hypothefes formandas ^

adhibcndas, examinandasque obfervanda , in medium pro-

ferre.

De eo quidem haud videtur dubitandum efle , ad rario-

res efFedlus Mechanice explicandos fecurc materiam ali-

quam aëre fubtiliorem , majori prasditam elafticitate ad-

vocari , qqam exiltere FhoBUomena eleftricitatis , aliaquc

probaat.

At
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Maar wanneer de onderftelling eene byzon-

dere zamenftelling in de ligchaamen vereifcht y

word zy valfch en verdagt , als de Waarneé-^

ïningen en de Analogte haar niet toevallen.

Want de Natuur bereikt haare eindens, op zöö

vecle en zulke verfchillende wyzen , en zoo

dikwyls door zulke , die in den eerflen opflag

tegen de meest gefchikte aanloopen , dat heC

niec zeer waarfchynelyk is , dat wy alleen

door gisfen de waare reden van haare handelin-

gen zullen ontdekken. Dus fchynt het zeer

na een harsfenfchim tê zweemen , het geen

CartesiuS bedagt heeft , omtrent de deel-

tjes der fyne flolfe , die fchroefswyze met
drie ftreepen gedraaid en uitgehold zyn ^ en dat

die , welke van de Zuidpool kootiien , niet op
dezelve wyze in een gedraaid zyn als die , Wel*

ke van de Noordpool koomén. Maaf de on-

derftelling van Frank LiN, een onderfcheid

Hellende tusfchen de ftellige en ontkennende

Elec*

At ubi peculicirem in corporibus rtru6iuram requirit hy-
pothefis , fufpeüa faifitatis redditur , nifi ei faveant ob-
fervationes , vel y'lnalogia. Toe enim tamquc diverfis

modis natura fuos fines affeguitur, tam fepe iis qui pri-^

ïna fronce accommodatisiimi videnrur coiurarits , ut vix
fic vcrofimile nos ibla conjeftura verann ejus agendi rario-

r,em detedluros. Ita fiicile apparec figmentum redolere
ca, quae Cartesius, de particulis raatericS ftibtiljs ,

ipbus (Iriis in modum Cochlearum iniortis , excavatis , &
iis quae a Polo Aullrali veniunt , non in easdem partes in-

tortis in quas func ills , quaj veniunr a Polo norcalf ,

commentus eft* Hypotheiis autem Frac^klini, dis-

XXIL D?eL '

iN cri-
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Eleftriciteic , door de waarneemingen zelve aan

de hand gegeeven zynde , is van die verden-

king vry , en waardig , dat men Proeven doe

,

om dezelve te betoogen , of te bepaalen.

Maar indien ook de Waarneemingen en de

jdmlogle aan een onderllelling gunflig fchynen

,

moet naauwkeurig onderzogt worden :

Hoedanig zyn de beweegingen , die men aan

de fyne Itoffe toefchryft ? Kan men uit de
Eigenfchappen , die men aan dezelve toe-

fchryft 5 en daar de Jnalogie niet tegenfpreekt

,

by voorbeeld , de fynheid , veerkracht , op
eene verftaanbaare wyze verklaaren , hoe eu
waarom de vereifchte beweegingen in dezel-

ve ontdaan , voortgezet , en behouden wor-

den ? Zyn ook de beweegingen genoegzaam ^

om de verfchynzelen op dezelve wyze en or-

der voort te brengen , als men dezelve ziet ?

Zoude

crimen pofltivse ac negadvae eleélricitatis ftatuens , cum
ab ipfis obfervationibus fugajefta fit, hoc vitio nonlaborat,
dignaque eft cujus vel probandas, vel limitandas caufla ex-
perimenta capiantur.

Quod fi jam hypothefi obferyationes & Anaicgia aliquo
laltem modo favere videantur , hsec follicite examinari de-

benr. Quales fint motus fiibtili materis adfcripti P Num
ex propnetatibus ei non inventa Analogia attributis, v. g.

fubtilitate , elafticitate, modo intelligibili posfit explicari

,

cur, & quomodo motus requifiti in eaoriantur, propagen-

tur, conferventur P An motus illi üifficiant ad Phcenome-
ra eodem modo & ordine quo obferyaniur produccnda ?

Aa
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2öude men met het zel\^e recht geen tègeil^

ftrydige bcweegingen aan de fyné ftoffe konnen

geeven , en zoude de verfchynzelen , die te-'

gen de waargenoomene ftryden , even zoo ge-

makkelyk konnen verklaard worden ? Indien

de verklaarmg der zwaartekracht van Car te-

si us aan deeze Wetten getoetst word , za) zy

van zelv vervallen, fchoon zy door dé Analogie

der vv^ateragtige Draaikringen eenizints fchynt te

konnen worden opgehelderd. Want , al eens

gelleld zynde, dat 'er zulk eene beweeging der

fyne ftoffe , evenwj^dig aan de Evennagtsïyn $

plaats hebbe , dan zouden de zwaare Ligchaa-

mcil niet naar het middelpunt der Aarde , manr

naar de middelpunten van verfcheiden aan dé

Evennagtsïyn evenwydige cirkels vallen. Indien

men , om deeze zwaarigheid weg te neemen ^

field , dat de fyne ftoffe in gróoce cirkels be-

woogen word , zal men niet begrypen , hoë

zulk

.An non eodem jure contrarii motüs fubtili itiatefiae éffir.*

gi poflent^ Phosnomenaqiie obfervatis repugnantia pari

faciluace explicari ? Si ad hc^s leges exigaiur C arte-
si ana gravitatis explicano , licet /^Jialo'^ia vorricum a-

queorum aÜquomodo illiiCtrari node videatur j fponte ta-

men cadet. Poiico cnim fubnlis maceria: motu ad isqua-

torem paralello , futurum efiet , ut gravia non verfus tel-

luris centrum, fed peculiaria civcülorum ad ïBquatoreni

paralellorum centra tenderent. Si vero ad djfficükacem

hanc removendam fingatur mareriani fubtilem movcri iti

circulis maximJSj huué intelligetur quoraodo talis epjs

JN . s ïaom$
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zulk eene beweeging ontftaat , duurt , en on-

derhouden kan worden ^ zonder geduurige ver-

warring.

De eerfte Happen dan , om de verfchynzelen

te verklaaren , moeten zeer voorzichtig gedaan

worden , en men moet overdenken wat de on-

derllelling vereifcht ; of het geen men tot de-

zelve neemt , waarfchynelyk is , of ten min-

flen door geene waarneemingen tegengefproken

word. Want indien 'er kenteekenen zyn , die

'er tegen aanloopen , moet men dezelven ten

eerften verwerpen. Dus had men in het her-

haaien van de zwaarte door de kringswyze be-

weeging van eene fyne ftofFe , volgens C ar-
tes lus vooraf moeten onderzoeken , hoe veel

fnelheid de draaikring der vloeiftoffe moest heb-

ben 5 om te voldoen aan het voortbrengen der

verfchynzelen van de zwaartekracht ; en indien

men dit gedaan had, zoude men gevonden heb-

A ben,

'motus oriri , continuari , & confervari fine perpetais per-

turbationibus posfic.

Primi itaque ad explicanda Pharomena pafTus cautisd-

me funt faciendi. Peppendendum quid hypothefis requi-,

rnr» Num qua; in ea fumuntur fint veroiiaiilJa, vel faltem

nullis obfervationibus confutentur ? Si enim adfint con-

trarii indicia ea flatim deferenda. Ita CArtesiams gra-

vjtatem a circulari fubtilis materise motu repetentibus ,

ante omnia fuilTet examinandum, quantam in fluidi vorticc

celeritatem adefle oporteat , ut gravitatis Phoenomenis

producendis fufficiac , quocl fi feciffcnc , inveniffcnt eam
decies
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ben , dat zy zeventien maaien de fnelheid van

de beweeging der Aarde om haaren As te boven
ging ; en dat , indien de draaikring met zulk

eene fnelheid bewoogen wierd , zy de bewee-

ging der Aarde noodzaakelyk moest verfnellen.

Daarenboven moeten de Verfchynzelen , die

men verklaaren wilde , niet ieder afzonderlyk ,

maar zaraen genomen befchouwd worden ; in-

dien dit niet ^efchied , zal het gebeuren , dat

de onderftelling, die gefchikt is na de befchou-

wing van deeze of geene verfchynzelen , zon-

der verband met andere , door nieuwe waarnee

mingen zal omver geftooten worden. Want al

waren de draaikringen van Cartesius vol-

doende , om de beweegingen der Dwaalflerren

te verklaaren , het geen echter te recht geloo-

chend word, zouden de beweegingen der Staart-

iterren dezelve omver fbooten , als die waarge-

noomen worden , in dezelve Ilemelruimtens

vplgens verfchillende rigtingen en onveranderde

fcei-

decies fepties fuperare debere velocitacem terras circa ay-
em iiiotéB , quanta fi vortex celcritatc moveretur, i-notum
tdluris neceflario aLcelerarec. Pia^terea Phccnomena cx-
plicanda non folum feorfim , (cd 6: conjundim. fpedanda
Tunt 5 quod niü fiat, concin.^et ut hypocheils his illisque

Phoenomcnis , citra connexionetO cum nliis confideratis^
accomodaca, mox novisoblcrvaLionibusrefeliar.Lir. Ëtiamfl
vorcices Caktesïj Planetarum motibas explicaD<:lis fuf-

ficerent , quod quideni nierico negacur , foli imiicn Comu-
tarum inotus eos deftiuerent, qui in iisdem cura Pianctis
eoeli fpatiis , variis directiönibus , 6: cclericaiibus iiP.niu-

r> 3 tarii.
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fiielheden bewoogen te worden. En men kan

ook niet gunftiger oordeelen over den overeen-

ftemmenden omloop, door den grooten Leib-
NiTZ te hulp genoomen , om de verfchynze-

len der Dwaalflerren te verklaaren ^ want fchoon

men door middel van dezelve de beweeging van

iedere Dwaalfter in het byzonder konde verklaa-

ren , wyl echter de fnelheden van de verfchil-

lende Dwaalfterren tot elkander ftaan in eene

omgekeerde reden van de Vierkants - wortelen

der Afilanden van de Zon , (het geen uit de

welbekende Wet van Kepler volgt,) zou-

den (op dat 'er plaats zyn konde ^) de draai-

kringen der Dwaalfterren in verfcheiden lagen

moeten verdeeld worden , zo dat de fnelheden

van ieder, in het byzonder befchouwd, in ee-

ne omgekeerde rede der Afftanden waren , en
in de verfchillende laagen , als de vierkante wor-

tels ; welke fchielyke veranderingen der draai-

kriu-

tatis, moven obfervantur, Nee multo faventius judican-

dum ert de circulatione harmonica a magno Leihnitio
ad explJcanda Planetamm Phoenomena "advocata, L\ce%
^niro ex ea uniqs cujusque Planetas, feorfim fpedlati , mo-
tus explicatum haberent , cum tarnen Planetamm diver-

Ibrum celerirates inter fe in ratione inverfa radicum qua-
dratorum diftanps a Sole (quod ex notisfjma Képlkkï
lege confequitur J ut éc locus efle posfit deberent vortices
Planetarii in diverfa flrata dividi ea lege, ut celeritates in

UDoquoque feorfim fpeélato elTent in ratione inverfa dis-

tantiarum , ii) diveifis autem ftratis ut ladices quadracas

carundera, pag van^tioneg vorticum fubitancs, neces-

furia
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kringen , die echter noodzaaklyk zyn , volgens

de Wet van Kepler zouden moeten toége-

ilaan worden , daar zy echter met de Analogie

en de eenvoudigheid der Natuur niet kennen

worden overeengebragt. Men moet de onder-

Hellingen ook nagaan , met opzicht tot andere

Verfchynzelen , in welke de oorzaakén , die

wy te hulp neemen , zich duidelyk moeten ver-

toonen. Indien de onderftellingen van Car-
TESius , van welke de eene zegt , dat het

Licht door drukking ontftaat , en de andere , dat

de Hemelfche Ligchaamen in draaikringen dry-

ven 5 by elkander gevoegd worden , zal men
ligtelyk zien , dat^'er nieuwe en onoplosfelyke

zwaarigheden zullen ontdaan , uit den voort-

gang van het Licht zonder verwarring , door

zoo veele draaikringen , die tegen elkander in-

werken.

Ook

firia tarnen vi legum Ksplsrianarüm adraittendic

,

cura Anahgia & ümpücitate naiurie conciliari prorfüs ne-
queunt. Examinandas etiam runt hypothefes refpeótu ali-

oriim Phcenomenorum habico , in quibus cauiïs a nobis
advocaten fe manifeftslre deberent. Si hypothefes C ar-
te si an^e quarum una lumen presfione oriii, altera cor-

pora coeleÜia vorticibus innatare perhibet , inter fe com-
ponantur, facile apparebic novas gravesque difficultates

ex propagatione luminis , per toe vorticcs übi contrarios
baud perturbata, naicituras.

N 4 Prs-
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Ook is eene nauwkeurige bepaaling der uït-

werkingen , en derzelver vergelyking met de

aangenoomen oorzaaken , zonder verwaarloo-

zing der omftandigheden , die iets tot de zaak

doen , de toetsfteen der onderftellingen. Op
deeze wyze heeft de beroemde Bradlki ont-

dekt , dat de kleine veranderingen der vaste

Sterren' , onder den naam van Afwykingen
QJberrationes^ bekend , niet aan het Jaarlyks

Verfchilzigt {Parallaxis annua'^^ moer toege-

fchreeven worden
,
gelyk veelen gedacht heb-

ben , maar aan den agtereenvolgenden voort-

gang van het Licht. Schoon de aart der uit-

werkingen en oorzaaken niet altoos zulk eene

naauwkeurige vergelyking toelaat , zullen 'er

echter altyd andere wyzen zyn , om de onder-

ftelling te onderzoeken , waarvan de voornaam-

fte is : dat de veranderingen der uitwerkingen

,

na de verfchillende omllandigheden volgens de

Prsefertim autem accurata efFeduum determinatio eo*

ruraque cum causfis aflumtis collatio , non ne^ledis cir-

cumuantiis prascipue ad rem facientibus, cd hypocheü-
um lapis lydius. Hac fane ratione a celebri Brauleyo
deteöum eft exiguas ilellarum fixarum mutationes , abei^

rationum nomine venientes , haud parallaxi annua? , uc

putabanc multi , fed fuccesfivaB luminis p^opagationi elTe

adfcribendas. Licet autem efFcftuura caufiariimque inda»

les tam accuratam comparationem haud lëmper admitcac,

pon deürunt tarnen alii hypothefin examinandi modi
,
quo-

rum prascipuus eit : Ut variaiiones effeduum , pro di-

•VêffiCöCe QirCUlRftantiarUii), cj; Jegt; fqcundmij quaiu paus.
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Wet , naar welke de oorzaaken werken moeten

verftaanbaar en duidelyk gemaakt worden ; want

men moet eene onderftelling , in welke de uit-

werkingen 5 die tegen de waargenoomene aan-

loopen 5 met het zelve of meer gemak konnett

verldaard worden , niet veel agten , gelyk ook

niet 5 uit welke reden kan gegeeven worden van

eenige verandering , maar die te algemeen of

te willekeurig is , en die omtrent alle uitwer-

kingen, fchoon zeer verfchillende , dezelve is,

en niet voldoet om dezelve te bepaalen. Dus
zyn meest alle die van Cartksius en ande-

ren , die de opklimming der vloeiftoffen in hair-

buisjes , de aantrekkingen , de opbruisfchingen

Uit de beweeging van eene fyne ftolFe verklaa-

ren ; als die dit gebrek hebben , dat zy niet de
verfchynzelen tot de oorzaaken en hunne wyze
van werken brengen , maar dat de oorzaaken

na de verfchynzelen gefchikt zyn , gelyk men

.fa? operari debent , intcllig'bilcs reddantur. Haud enini

mai^num pretium flarui debet hypocheü , ex qua efïidus
ïis qui obfervantur oppofiti eadem vel majori adhiic faci-

litate pofTent explicari , aut ex qua ratio quidcm redai
queat mutationum aliqua, fed nimis generalis, vaga, eo»-

dem modo ad etfeflus , licet diverfisOmos , fe habep.s, ii-

lisque determinandis haud fufficicns. Tales func fure oith
nes C ARTËSi AN^ , tales aiise , afcenfum fluidorum in

tubis capillaribus, attradtionum , fermentationuin Piueno-
mena , èx motibus lubtilis materiae expücances, qua; hoc
vicio laborant:, quod non PhoenoTncna ad cauillis, earuni-

que operandi aiodunij kd cauilie ad phgenoiïicna ünt ac>
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zegt 5 dat de Lesbiers deeden , die , wanneer
zy de gebouwen niet na den regel konden fchik-

ken , den regel na de gebouwen fchikten.

Zomtyds hangt de kennis der oorzaak af van
de wyze van werken , die gemeenlyk door de

verfchillende omftandigheden der uitwerkingen

met elkander en met de oorzaakenvergeleeken,

bepaald wordt. By voorbeeld , de waarneemin-

gen leeren , dat de Ebbe en Vloed der Zee met
de beweegingen der Maane zamenftemmen , en

dus fpreeken zy de onderftelling van Gallileus
tegen , die dezelve van de dagelykfche en jaar-

lykfche beweeging der aarde afleid ; of nu dee-

ze Ebbe en Vloed door drukking of aantrekking

voortgebragt word, moet uit de byzondere om-
ftandigheden en veranderingen bepaald worden

;

want derzelver oorzaak moet zoodanig zyn , dat

men uit dezelve begrypen kan , waarom deeze

Water-

commodatae , quod fecifle dicuntur Lf.sbii, qui cum
asdes ad regulam accommodare non poflenc, regulam aedi-

bus accommodarunt,

Quandoque cauffle coqnitio dependet a modo operandi

,

qucm clrcumftanti'B effeóluum diverféfi, inter ie & cum
cauHa comparata; . pleruinque definient. J^^ftum v. g.

maris cum moiibus lunse confpirare obfervanones doccnc,

ac prolnde refellunc bypothelin GALT.ir.iEi, cundem a

diurno annaoque tellufis motu repetentis. Ütrum vero

presfione vel graviratione sftns iiic producatur ex circum-

llanciis peculiaribus ., & mutationibus dcterminandum eft.

Caufla enim ejus talis eOb debet ut es ca inielligi posfjc

cur
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Watergetj^den het fterkst met de Nieuwe en Vol^

Ie Maanen voorvallen , het welke zeker is , dat

niet uit de de drukking, ra^ar wel uit de zwaar*

tekracht Kan afgeleid worden. Op dezelve vvy-

ze kan men uit de Wet der Straalbreekiage be-

paalen , of men de ftraalbreeking moet toeken-

nen aan de aantrekking van eene Middelllof-

fe op de ligtftraal 5 of aan de botfing der ligt-

ftraal op de vaste deelen der ligchaamen , gclyk

Cartesiüs meende ; het geen de verldaaring

van Newton begunftigd, ilryd tegen die van

Cartesiüs.

'Er zyn ook andere middelen , om eene on-

derftelling na te gaan , en vooral om derzelver

valfchheid te ontdekken 5 fomtyds kan dit alleen

dezelve wederleggen , dat de w^aargenomene uit-

werkingen niet overeenkomflig zyn met de aan-

genoomen oorzaaken. Dus is by voorbeeld de
hers-

cur maxim! circa novilunia & plenilunia continganc Sfilus,

quod c& preslione non poÜe explicari , fequf autemexgra*
vicatione ccrtum cfl. Eodem modo num reh'dtUo debec»

ïur attradtioni raedii in radium lucis , vel hujus impaduï
in partes Solidas , ut Cartesiüs putavit, ex jpfa lege

refradionis defioiri potent , quse NEvvTOi\iA«iE expli-

cacioni favec , refellit Cartks] a^jam,

Sunt & alii modii hypothefes examinandi , earumque
prscipue faillratem detegendi. Quandoque eam vel hoc
refellere poteit , quod efFeftus ohicrvaüi linud finr aÜüMi-
tis causüs MfiahgU Tak* eil: v. g. cvuin con^mcDtum ,,

qui

'
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hersfenfchim van hen, die de Waereld vooreen
Dier , en G O D voor deszelvs Ziel houden ;

want de beweegingen , die men waarneemt in

de ligchaamen van het Geheelal, zyn niet /tna-

iogifch met de beweegingen der Dieren , in

welke zo veele eenvormigheid en geduurigheid

niet is , dan in de eerstgemelde. En wie ziet

niet , dat uit die onderftelling de oorfprong der

bewerktaigde en andere ligchaamen niet beter

kan verklaard worden , dan uit de toevallige

zamenloop A^r Atomi^ of ondeelbaare deeltjes;

wyl de Dieren voor geene Stigters van hunne
eigene ligchaamen konnen gehouden worden ,

als welker verwonderlyk zamenftel zy zelv niet

kennen ; en hoe veele zaaken hebben de Die-

ren niet noodig, die van hen zelven niet afhan-

gen , het zy om het leven te onderhouden , of

om hunne gewoone werkingen te verrigten ?

Het

q.ui mundum pro Animah* , Deumque pro Anima ejus ha-

bent. Motus cnira in üniverfitate rcrum obfervati haud
iunt fpontaneis Animantiura motibus Analogi , in quibus

haud tanta ac in illis fe prodit conflantia. Ec quis non
fentic ex ilia hypothcfi haud magis pofle explicari corpo-

rum Organicorüni , alior^mque 'orturn , ac ex fortuico

coucürfu atomorum ? Cum Animantia pro Audtor'bus

fuorum corporum haberi neutiquam posfinc, quorum (Iru-

-tturam admirabilem nequidem intelligünt. Ec quoc rebus

a fc haud dependenribus Anima ha indigent , feu ad vicam

fuftentandam , icu ad Opciacioncs fuas ordinarias perfi-

ci^iidas ?

Mani*
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Het is ook een blykbaar teken van de valfch-

heid eener onderftelling , wanneer wy gedwon-

gen worden de Analogie^ die wy zien, dat 'er

tusfchen de overige uitwerkingen is , te ver-

kragten. Wanneer het Piolomeefche Waereld-

geftel.niet met de Waarneemingen konde over-

eengebragt worden , heeft Tycho BaAHé,
om den Itilftand der Aarde vast te ftellen , zy-

ne onderftelling uitgedacht 5 die in dat Ituk te-

gens de Analogie aanloopt , dat hy zegt , dat

de overige Planeeten om. de Zonne bewoogen

worden , maar de Aarde niet. Dat door deeze

onderftelling de Analogie verkragt word , kan

noch duidelyker beweezen worden uit de Wet
van Kepler, dat de Vierkanten der Tyden

zyn als de Taerlingen der Afftanden 5 aan welke

Wet niet alleen de Hoofd • Dwaalfcerren , maar

ook hunne Wachters gehoorzaamen ; maar dee-

ze Wet zoude dan geen plaats hebben in de be-

wee-

Manifeftum etiam falfltatis hypothefeos efl indicum ,

fi ejus cauflTa cogamur Analogiam^ quam inter reliquos ef-

fcdtus intercedere obftrvamus , violare. Cum Syfteraa

Mundi Ptolemaicum haud pollet cum obfcrvationibus con-
ciliari , ut quieti Terrs nihilominus confulerct Tycho,
fuam exeogifavic hypothciln , Analogix in eo repugnantem^
quod reliquos Planetas circa) Solcjii inoveri pcrhibcat

,

Sola Tellure excepta. Evidentius adhuc Ahalo^iam ea
hypothcfi violari odendi poceft ex hac icge K/lpleri; .

Quadrata temporum efle ut cubi dillantiarum , cui cum
Eon tantem princfpales, fed & fccundarii Pianec<s obtein-

pcrenc , ejus camen raiiö imiia haberetur in Luna^ ? So-

iisque
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weegfng van de Zoniie en Maan om de Aarde ^

het geen alleen genoeg is om deeze onderftel-

ling te vernietigen.

Men kan ook eene onderflelling voor valfch

verklaaren , wanneer men , om dezelve plaats

te geeven , veel v/illekeurigs 'er by verdig-

ten en ftellen moet , en gisfingen op gisfingen

hoopen , en zommige zaaken aanneemen , die

verre van de waarfchynelykheid af zyn , die

onz^ekcr zyn , en door geene Analogie geftaafd*

Of wanneer 'er aan toevallige oorzaaken , die

willekeurig gefield zyn , en niet bepaald , uit-

werkingen toegefchreeven worden , die te re-

gelmaatig zyn , dan dat zy tot dezelve konnen
gebragt worden ; by voorbeeld , de Navolgers

van Cartesius zyn genoodzaakt , de afwy-

kingen der Dwaalfterren en de ongelykheden in

hunne beweegingen , toetefchryven aan de zy-

lingfche botfmg der draaikringen en andere oor-

zaa-

lisqtie motibus circa terram
, quod folum ad eam hypo*

thefin refclicndam lafficit.

Arguit etiam falfitatis hypothefin, cum ut ei locus elTe

posfii , multa pro arbitrio fingenda , ftatucnda funt, con-
jedtur-eque conjeduris cumulandse , aflaraenda nonnulla a
verofimilitudine abludentia , incerta , aut nulla Jnalogid

confirmaca. Vel cum caufis fortuitis , vagis, haud deter-

niinatis , attribuantur efFciflus magis ordinati , quam ut

ad eas referri posünt. Ut v. g. Cartesiani aberra-

tiones Pianetarum , omnesque in motibus eorum insequi-

bi]ita:es , ac quam legularcs 1 Adfcribere coadli funt irt-

pul-
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Skken , die uit haare natuur onftandvastig zyn.

Of wanneer de grootc zwaarigheid niet wegge,

noomen word, maar ontweeken door eene ver-

gelyking , die wel üp zich zelve vernuftig ge-

vonden is, maar wanneer men dezelve van na-

by befchouwd , blykt , dat zy niets ter zaake

doet. Of door eenige algemeene afgetrokkene

reden , die evengoed bekwaam is , om alles

te verklaaren : het geen de geestige Schryver

der Reize door de Cartefiaanjche Waereld aan

Cartesius te regt tegenwerpt ; of wanneer
'er in de onderftelling geduurig verbeteringen

en veranderingen rnoeten gemaakt worden, om
nieuwe verfchynzelen te verklaaren.

Maar wanneer geen onderftelling voorkomt

,

die tekenWan waarfchynelykheid heeft 5 door

welker hulp de Verfchynzelen konnen verklaard

worden uit de werkingen van eenige oorzaa-

ken ,

puilüi vordcum laterall , aliisque caufis natura fua incon-

Itantibus. Vel cüiti praEcipuum difficulcatis momentum
non removetur, fed eluditur comparatione aliqua in Ipc
ciem quidem ingeniofa , cali tarnen quas accuratius exa-

minata nii ad rem facere deprehcndilur, vel ratione aliqua

abtefta, generaii, ad quidlibct explicandum jcquc apca,

quod C ART E SI o jure objicit fedivus AuO.or kincris per
jfvlündum ejus. hwt cum 'continuae in hypochefi corredlio-

nes , mutationes , func admittend^ ad nova Phcenoména
explicanda»

Quod G autem , ut fepisfime fit, nülla occurrat hypo-
theüs verofmiilicudinis indiaa prsebcns ^ cujus o^q Fh<3e-

no-
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ken ,
gelyk zeer dikwils gebeurd , moet men

zich toeleggen , om de Wetten te ontdekken
^

door welke de uitwerkingen geboren worden ,

en dat wy derzelver order en verband ontdekken

:

het word den Stervelingen zelden gegund vef-

der te gaan , en dit is ook genoeg tot het ge-

bruik in dit leven. Het is inderdaad beter on-

2,e onwetendheid der oorzaaken te ontdekken

,

dan ccn onderftelling hardnekkig flaande te hou-

den 5 die alleen op gisfingen en een fchyn van

waarheid Iteund , of dat wy te fchielyk tot de

inwendige krachten en wezentlyke eigenfchap-

pen onze toevlugt neemen. De aantrekking

kan hier ten voorbeelde dienen , welke zommi-

gen voor even zulk eene wezentlyke eigenfchap

der ftofFe willen gehouden hebben , als de

onindringbaarheid ; maar naar myn gevoelen

ten onregte. Want fchoon men niet looche-

nen kan , dat de uitwerkingen der zwaarte»

kracht duidelyk in de beweegingen der Dwaal-

fterreu

nomena poftent ex caufTirum quarundam operationibas ex*

plicari , opera danda ell: , ut Leges, quibus convenienter

effefla exoriunrur , eorumque ordinem , & connexionem
detcgamus , quo ulterius progredi raro datur mortalibus

,

quodque ufibus vitae fufhcic. Prsftat fane ignorantiam

qauflarum ingenué confiteri , quam hypothefin Sola cotj*

jedlura , aut apparente vcri fpecie comm^endatam pertina-

^ citer propugnare , aut juflo prsecipitantius ad vircs inter-

nas ,
propriecatesque esfentialcs confugere. Exemplo es-

ie potert attraólio , quam nonuulli pro aeque esfentiali ma-
terie proprietate habere voluut, Ac ipfa cft impenetrabi-

litas : ut arbitror , minus xcüe, Licet enira negari üc-

queat
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fterren gezien worden , konnen echter de ver-

dedigers eener inwendige en algemeene aantrek-

king niet loochenen , dat de aantrekkingen der

aardfche ligchaamen niet aan dezelve Wetten als

de Hemelfche onderworpen zyn, met Keill,
tot verklaaring van den zamenhang der ligchaa-

men Hellende , dat alle de ftofdeeltjes elkander

onderling aantrekken met een vermogen , het

geen in eene fterker afneemende reden flaat

,

dan de Vierkanten der fteeds toeneemende af-

fland. Ja het is buiten tegenfpraak , dat de

deelen van het licht door zommige ligchaamen

aangetrokken , en door anderen afgeftoten wor-
den 5 en zelv van het zelve ligchaam nu aange-

trokken dan afgeftooten worden , in evenredig-

heid van den affcand : voorts , dat men geene
reden van de Scheikmidige aantrekkingen gee-

ven kan , dan door aan eenige deeltjes aantrek-

king 5 en aan anderen afltooting toe te ken-

nen ; en te fcellen , dat de aantrekking by het

eene

qucat efFefla gravitatJs in Phinecarnm motibu<; manifede
eonfpici , non tïióem tarnen Legi fubefle terreflres ïirrrac-

tiones quibus cnclcfles, ipfi negare nequeunt attradioni'?

iKrinfecce & Univerfalis defenfores , cum K eilio ad co-
hasfionem corporum explicandam ponences fingülds rnate-
ria? partes fe mutuo adrrahere , vi in majore quam dupli-
cata diltantis augescentis ratione decrescence. Jmo par-
ticLilas Lucis a quibusdani corporibus adtrahi , ab aliis re-
pelli , vel ab eodem ctiam corpore pro diflanciEB ratione »
nunc attrahi , mox repelli , nee fermenrationum Chemi-
carum rationem reddi pofle, njfi quibusdam parcicuiis ad-
traaionem , aliis repuiüonera tribuendo , his fortiorem

,

XXll. Deel. . O ilüs
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eene fterker is , en by anderen de afftooting.

Uit deezc eil veele andere uitzonderingen en
veranderingen , aan welke de aardfche aantrek-

kingen onderworpen zyn , kan men bcüuiten
,

dat de aantrekking niet ten eerften voor eene

algemeene en wezentlyke eigenfchap der ftoffe

moet gehouden worden , maar dat de Menfch
moet blyVen (laan by haare maat en bepaa-

ling , by de befchouwinge Van haare uitwer-

kingen 5 na het voorbeeld van den grcoteïi

Newton, die wel waarfchouwde , dat me^
door het woord Aantrekking de uitwerkingen

en beweegingen , en niet derzelver oorzaa-

ken en beginzelen moest begrypen , ten min-

ften zoo lang alle de Verfchynzelen van aan-

trekking en afftooting niet tot eene en dezelve

Wet gebragt zyn (het geen tot noch toe door

niemand gedaan is,) fchynthet, dat men met
geen recht de Aantrekking en Afftooting tot de

wezentlyke Eigenfchappen der ftoffe brengen

kan.

illis debiliorem , in confeflb efl. Es quibus iane , mul-
tisque aliis, quibus adtraótiones Terreflres func obnoxiae ,

mutacionibus , vel exceptionibus , colligere licet ncn (la-

tim ciTc habendam adtraüionem pro inatcri<T cuiuslibeC

proprietaie Univerfali Óc tfleatial], fed in effeóluum cjus

confideratione , menfura , 6c Determinationc lnol•talibL^s

fubfiftendum elTe, magni Newtoni exempio, qui voce
attraólionis fe effeóla & motus , non caufas & princpia

corum indigitare monuit, Saltem donec omnia artraclio-

Dum tepulfionumque Pha3nnmen3 ad unam & eandem f.c-

gcm fint redufta . quod nemo adbucdum prïEftitit , b'md
videtur jure attraClio vel repulfio intcr proprietaces Maf-e

ria?
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kan. Want die geenen , die met Pater Eus-

c

o

VI SC H 5 zelv de onindringbaarheid uit de

kracht van afftooting der ftofFe afleiden , fchy-

nen zeer ver van de eenvoudigheid der Natuur

\ï te wyken.

Tot dus verre toonden wy , hoe men de

Analogie in de Natuurkunde gebruiken moet

;

iui blyft 'er noch over, dat wy aantoonen, hae

dezelve kan gebruikt worden tot het vinden en

betoogen van Zedekundige Waarheden , het

welk wy naar ons vermogen zullende trachteai

te doen , het geoorloofd zal zyn , te beginnen

van de Waarheden , die tot Gods Volmaakthe-

den behoorcn, zo om dat de zedelyke plichten

met dezelve ten naauwften verbonden zyn, ajs

om dat wy door Nati^urkundige Waarhedeil

,

die

rins EfTcntiales referri. Qui enim civn P urs c o v i c i o i.p-

lam ettam impcnetrahilitacem ex vi marericE fcpeikn,cli^e-

rivani , videntur itiuIcuo! a iNacurre umplicicarc deficxifft.

Oflendimus quomodo y^;2a/<3gfa iq fcientia Naturnli fit

utendiim. Reftar ut qua raLior.e moralïbus veri^a[i|;)us in-

venicndis ac Demonilrandi? appiicari posGc cxpoo^mus r

Quod dum pra:;üare pro viyili annirimur , licebic/ihitfuni

ducere a Ven'tatibus, ad Dei perfeéliones pertifiéntibus,

tara quod Moralia officm C'"im iis finrJccr fiiucOnnexa,
O i qua-.n
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die alleen begreepen hebben , die tot de Ei-

genfchappen en veranderingen der Ligchaamen
behooren.

Indien al niets anders , zoude de Analogie

der gefchaapen Wezens betoogen , dat 'er een

Wezen is , dat met eene oneindige Macht en

Wysheid begaafd is ; want wat zoude 'er dwaa-

zer konnen zyn , dan die zo fchoone order der

zaaken aan een blind geval toe te fchryven , en

het zoude tegen de Analogie aanloopen , dat

zulks iets geregelds , en met zoo veel konst

zamengefteld , zoude konnen voortbrengen ; en

dat alles door onveranderlyke Wetten geregeerd

word, dat de foorten der Wezens onderhouden

worden , en het Heelal blyfc beilaan , en niet

door eenig geval vernietigd werd : wat bewyst

dit anders , dan de Wysheid en Macht van den

grooten Maller ; ja zelv zo ver , dat de onge-

rymd-

qoam quod veritatum Phyficarum nomine css folas intclle.

xerJmus , quEB ad corporum proprictates , & mutationes
pertinent.

EfTe mentem aiiquam infinfta potentia ac fapientia prs2-

ditam , fi nihi) aliud . ccrte. AnaU^ia rerum manifesftis-

lïme comprobaret. Quid enim abfurdius eflc pofTtt, quam
ordirem rerum pulccrriiriUm cceco cafui üGceprum refer-

1^? Quenn aliouid ordinati , fingulariquc arte dispofiti

generare pofTe elV AnakguB vel maxime contrariuiD. Quod
immutatis orcnia rcganrur Legibus ,

quod fpecies ri-rurn

ConlèrveDiur , quod peiduret nee cafu intereac üniverü-

tas
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rymdfle vertellingen van den Koran minder te-

gen de Natuur der Analogie ftryden , dan de

uitzinnigheid van hen , die het beftaan van een

GOD loochenen , of Hem het beftuur der

Waereld -ontzeggen , en geen menfch van ge*

zond verftand is meer overtuigd , dat het brood

voed , en het vuur verwarmd , dan dat 'er een

almachtig en alwys GOD is.

Deeze waarheid wel vast geftaafd zynde ,

Zullen die geenen , die meenen , dat de foorten

van Wezens en de algemeene Wetten alleen

door GOD gade geilagen worden , maar niet

de byzondere gebeurtenisfen en ieder Wezen
byzonder , ligtelyk tot zwygen gebragt worden.
Want wie gevoeld niet , dat GOD ook alles als

naar zekere maaten 5 gewigten en getallen gefcha*

pen heeft , en dat de grootfte met de kleinfte

zaa-

Êas rerum ,
quid aliud quam potentiam & fapicntiam fum-

ïTii rtriim opificis probat , usquc adeo , ut portentofisfi-

inff. Alcorani ftibulae haud ira repugnent naturae Anahgim
quam eorum deliria, qui Deum vel exidere neganc , ve!

a gubernatione mundi removent , nee homo fanus mügis
pprfuafum habeat panem nutrire, ignem calefacere, quaja
Deum optiraum , Maxiraumque , 'exiftere.

Qua veritate firmiter flabilita , facile refelluntur \\ , qui
a Deo Solas curari pucant rerum fpecies , & Leges gene-
rales , non autem eventus lingülares, & individua. Quis
cüim liün lentic Deum pondere, menfuia, numero feciflfe

O 3 oai"
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zaaleen verbonden zyn ? Wie ziet niet , dat 'er

niets overtolligs in de waereid is , niets dat niet

töt eenig gebruik itrekt ^ en dat men alom bly-

fcen van GODS byzondere zorg waarneemt

?

Maar indien GOD alle de uitkomften der

Natuarlyke Waereid zelve regeerd en beftuurd,

zal het met de Analogie ten hoogden ftrooken,

het lot en de daaden der menfchen aan Gods
byzondere voorzorg te onderwerpen; want men
Icangeene reden bedenken, waarom GOD zy-

ne zorg alleen Ilegts over de Natuurlyke Wae-
reid zoude laaten gaan , en niet over de Zede-

lyke 5 en waarom Hy deeze minder Wys 5 dau

die zoude regeeren ?

Het eerfte en voormamfte gebruik der Ana-
hgie in de Zedekundige Waarneemingen , is ,

te overtuigen , dat de fchynbaare verwarringen

ia

omnia , maximaque ciim minimis efle connexa ? Quis

ïion intelljgit nihif in niundo fupcrfluum » nihil fuo ufu de-

ilitiitum eiïe , & ubiquc fpccialis D^i curïE raanil'eilisüma

indicia obfeivari?

Ac fiomnes Phylici mundi eventus Deus 'pfe guber-
Yi^it , Analo^ics certe vel iTiaxime convcniens erft humana
ccKim fata & ad:iones peculiari Dei curse fubjicere. Nulla'

oniin exco^^itui-i poteO: ratio cur Deus Solius Mundi Phy-

lici,, n^^c eriam moralis curam gerere vellet, magisque,fa-

p.bfitèr cum quam hunc gubcGiaret.

' Prhnu.^' Ttaque & prascipuus Anahgics in Moralfbu^ vö-

ricatibus ulus cO: j' ut perfuadcac apparcntcs id humanis-
•faii«
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ia bet lot der Steivelingen niet tegen eeiiQ; wy-
ze order der 2aaken (Iryden, fchoon wy de re*

deaen van de meeste uitkomften der zaaken niet

kennen inzien : want het is eene bekende zaak,

dat men in de Natuurkundige Waereld oneindi-

ge blyken van eene allerwyste Regeering waar-

neemt ; ja zelv dat die , welke in den eerfteii

Qpflag niet gefchikt genoeg fcheenen , na eene

ryper befchouwing of grooter aanwas van men-
fchelyke kundigheden , zeer fchoon en gefchikt

gevonden worden. Men kan derhalven niet

twyfl'elen , dat , het geen in de Zedekundige

Waereld tegen de Goddelyke Volmaaktheden
fchynt te ftryden , of niet genoegzaam met de-

zelve fchync overeen te komen , de wyze Re-
geering GODS daarom niet verzwakken of

wegneemen kan , en alleen een bewys is vaii,

onze oDweetendheid 5 maar geenzints van eene-

flegte beftuuring.

De

fads confufioncs fapientl rcrum ordini haud repugnare ,

liCJt plurimorum eventuum rationes perfpicerc haud va-
leamus. Conftat enim in mundo Phyfico innumerafapien-
tisfimae guberiruionis indicia obfervari , ea etiam qux pri-

iria fronte non fatis ordinata videbantur, re meiius exami-
nata , vel cognitlone humana longius promoca , pulcerrif
me ac aprisfime dispólica deprehcnfa efle. Nee proindc
dubitare fas eft ea edam quss in Mundo Morali perfcótio-
nibus divinis contraria eflb videntur , vel non fatis con-
fcntanea, fapientisllraam Dei gubernationera haud labefac-
tarc , vel tollere , & ignorancice quideni noflrse , non aa-
teai malse mundi adruiniilracionis argumcaca efic.

O 4 Nihil
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De Heer Hume doet niets af, (om niet

van de Manicheers en van Bavle te fpree-

ken 5 die hen wilde te hulp komen
,
) wanneer

hy de Rol van Epicurus aanneemende , met
grcote moeite wilde aantoonen , dat men uit de

uitwerkingen, die men in de waereldziet, geen
bewys kan vinden van eene oorzaak , die Al-

machtig , Alwys , en ten hoogften Goed is , uit

hoofde van zoo veel zedelyk en natuurlyk kwaad.

Want wyl deeze Volmaaktheden Gods , (bui-

ten de Zedekundige Verfchynzelen , welker re-

den wy niet weeten ,) gekend worden , zoude
hy zekerlyk ten hoogften de ji:?alogie tegen-

fpreeken , die ftellen durfde , dat eenige fchyn-

baare onvolmaaktheden in de Zedekundige wae-
reld , de dwaasheid van den Schepper , of Zy-
ne onmagt zoudej; aantoonen , daar dezelve in

tegendeel met eene allervolmaaktfte beftuuring

konnen overeengebragt worden , indien wy ons

ver-

Nihil proinde agit HuMius fut de "Mamcbais , & qut
eis fubvenire voluit By\YLio taceamus,) dum aflumpta
Epicuri perfona magno molimine conarur oflendere, Oper^
Pbüof. Tom. II. Tent. XI. ex effcdlibus m mundo obviis

haud poiTe argumentum duci ad exiflentiam cauOae alicujus

iitfinita potentia , fppientia , d bonicate x>tx(\\tx , ob toe

jiiala moralia , Phyficaque. Cum enim hae Dei perfeótio-

nes independentcr ab illis Phcenomenis moralibus , quo^
rum rationes ignoraraus , cognofcantur , Analagw fane

furpisGme contradiceret qui flaouere auderet apparentes a»

)iquas in morali mundo imperfedtiones infipientiam Atidlo-

ris Natura;, vel impotentiam arjruere , qunc cum perfce-

jisrur.a gubernauone concilnri poflunt, (i pro ccrio habea-
nius
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verzekerd houden , dat alle onze hoop niet in

den loop van dit kortftondig leven bepaald word

,

en dat het tegcnswoordige leeven maar alleen

een ingang is tot een volgend. Te vergeefs

immers fcellen onze tegenpartyen , dat 'er in de
oorzaaken geen grooter volmaaktheid kan zyn ,

dan men in de uitwerkingen ziet , die aan vee-

Ie onvolmaaktheden onderhevig zyn. Want wy
fchryven geen volmaaktheid aan de eerfle oor-

zaak toe , die in zyne werken niet uitblinkt :

en dit Hellen wy, overeenkomftig de Analogie^

dat de Groote Schepper altoos aan zich zelve ge-

lyk is , en overeenkomftig met Zyne Volmaakt-

heden handeld , zelv dan , wanneer wy de reden

van Zyn doen niet konnen nagaan ; en het geen
de tegenparty zegt : dat het tegen de Analogie

ftryd , dat men uit voorftellen en redeneerin-

gen van eindige Stervelingen befluiten trekt op
de eindens van GOD, die zo oneindig verre

van

mus haud fpes omnes noflras brevi hujus vitsEcurriculo ter»

minari
,
prsefentcmque vitam atrium rolunimodo fucurae

eüe. Fruftra cnim adverfarii dicunc causfae non plus
perfeftionis adfcribi pofle quain in eilcdibus deprehen-
datur, qui omncs muitis imperfect'onibus fuut obnoxii.
jSIam nullam primae rerum causis peifedtionem adfcribi-

mus, qua; in faóiis ejus haud efucerec, kocque ipfum con-
venienrer Anulogm Itatuimus : Summum rerum opificcm
Übi femper condare ,

perfcélionibusque fuis convenienter
agere , vel turn ciim opcrur.i cjus rationes perfpicere non ,

valemus. Nihil autem obflac quod objicic advcrfarius:
ylnalogicB contrarium t-He ex conliliis & propoücis morra-
ï;uni ar-umenta ducere ad iines Dei , taoio iupra huma'

O y , nam
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van de Menfchelyke Natuur verwyderd is ,

liryd 'er niet tegen ; want daar uit zelve , dat

de Eerfte Oorzaak oneindig wyzer en niagciger

is 5 dan de menlchen , befluiten wy , dat de-

zelve veel beter, danwy, eindige Stervelingen

,

weet 5 wat met Haare oneindige Volmaaktheden

overeen komt , en dat Zy zulks altoos doet en

uitvoert; enwy konijen deszelvs eindens uit den

aart der menfchen en de natuur en famenvoegin-

ge der zaaken kennen. Maar met denzelven

HuME te zeggen , dat het geen ons de grootfte

volmaaktheid toefchynt , misfchien wel de groot-

fte onvolmaaktheid is ; of met Hobbe» alle

G OD S Volmaaktheden , uit Zyne Macht te

^ïïlen afleiden ^ en Zyne Goedheid te befchryven

door de macht van zich beminnelyk te maaken

,

2yne Rechtvaardigheid door Zyn vermogen van

goed en kwaad te konnen uitdeelen , is niet al-

leen tegen de AN^logie^ maar tegen het gezond

yerftand te fpreeken ; wyl geen menfch , die

nam Naturam pofiti intervallo. Ek eo eaim ipfo quod
^anffa illa prima honv.r.ibus üc infinite fapientior & poten-

tior, Cünciudimus euidem melius ir.ileris homuncionibus
fcire quid inlinitis Tuis perfediionibus conveniat% idque
fpmpLM' facere, & cxequi. Fines autem ejus ex indole

humana , & natura ac coagmeotatiooe rerum cognofci fa-

pe paiViMn,. Dicere autem cum eodem Hümio, id quod
^lobis fumma vidctur pcrfefóo , fortc impcrietlionem es-

^ ; u,U£ cum H oiiDKsio perfectioncs Dei omnes ex ibla

cji^ö [HHcniia dcrivnrc veile -, Bonitaceri3qae per poten-

t\2iV^ (camabilcm rcddendt , juflitiara per facukatem bo-

na aut rnala diftribucndi dciiixirc , tii non tantum oir^ni
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by zyne zinnen is , kan twyffelen, ofwysheid

is beter dan dwaasheid , kennis dan onwetend-

heid ,
goedheid dan kwaadheid , en de bewust-

}ieid van zyu eigen onvemioogen , dan ver-

waandheid.

Wy zouden ook ligtelyk door de Jnalogie

konnen betoogen , dat veele waarheden, die

met de Zedekundige ten naauwften verbonden

zyn 5 beweezen worden ; en dat de verfcheide

dwaaiingen der Materialisten , die de denking

zelv onder de wyzing (^modificatie'^ der ftoffe

ftelleh A^x Fatalisten env^inSpinofa^ door dezel-

ve worden tegengefproken , en omvergeworpen^

Maar dewyl wy hier niet op konnen flilftaan ,

om niet van onze taak af te wyken , zullen wy
tot de Plichten der Menfchen overgaan. Nie-

mand twyffelt 5 of höt oogmerk der gehee-

le Zedekunde ftrekt daar heenen , om den
Menfch eenen zekeren weg te wyzen, die hem

tot

AnalogicB , fed & communi fenfui renuntiare , cum nemo
lanus, dubitare posfit fapientiam prïellare inOpientije, cog-
Binonem ignorantias , bonicatem malisita j confcientiain

imbecillitatis proprite femper arguenti.

ï^acile etiara poflemus oftendere Analogïd multas alias

vevitares cum Moralibiis firmiter connexas comprobari

,

errores varios , Matsrialiftarum^ cogitatiooem ipfain inter

modificationes maceri» refcrentium , Fataliliarum ^ Spi'

voI'gs , alïosque confunari. At cum baud liceat per infti-

tur= racionem his immorari , ad ipfa homiiiis officia pro-

gredimur. Moralis tonius dofirinsc iinem eiïè ut homini.

eertUHi commonftret itcrail feliciracem eumducens neminl
du-
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tot gelak leid. Maar om dat geluk eenigzints

te bereiken , moet hy weeten , dat het noodig

is 5 dat hy en de zaaken , die hy gebruikt , en

zyne eigen natuur kenne , en het verband van

verfcheiden handelingen met zyn geluk , wel

inzie. Hy moet derhalven met Waarneemin-

gen van de Ethica beginnen , en onderzoeken

,

welke de middelen , en welke de beletzelen

van ;zyn geluk zyn.

Om de Zedekundige Waarneemingen zo veel

te naauwkeuriger te doen , meenen wy , dat het

voornaamfte daar in geleden is , dat men de in-

geboaren drift QlnftinSt') en de dryfveeren der

Natuur wel onderfcheide van andere neigingen

,

die men aan de opvoeding , aan de gewoonte

,

en dergelyke oorzaaken verfchuldigd is , wyl 'er

geen gelukkiger leven is , dan dat na de Natuur
geichikt is.

Schoon

dubium eft. Ut vero quomodo eam confequi posfit fciac

opus efb, uc tam rerum quibus utitur, quam fuam Natu-
ram cognitam habeat , adlionumque divcrfarum cum fua

fclicitate copulacionem peiTpiciac. Ab obfervacionibus ita-

que Kthica; JDitium ducendum efl , & inquirendurn , quas

lint felicitatis media, quee iinpedimenta?

In obfervationibus autem Moralibus tanto accuratius ca-

pienu.s pr£ncipuum momentum in eo putamus pojltum es-

fe, ut inltinétus , (limulique Naturaies ab aliis propenfio-

nibus , «ducaroni , confuetudini , fimilibusquc causfis de-

bitis folMcire diftinizuantur , cum DOn niü ea lit beata vica,

qusB JNacurcE adtemperata eit.

Liccc
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Schoon de Natuiirlyke dryfveeren zomtyds

door feilen van opvoeding , gewoonte of zeden

verdonkerd worden , zo dat zy ter nauwernood

kennelyk zyn, zyn 'er echter kentekenen van,

welke van alle anderen konnen onderfcheiden

worden ; onder welken voornaamentlyk deeze

behooren : Men moet alles voor Nataurlyk

houden , dat zich door zigtbaare blyken in de

daaden van wilde en befchaafde Volkeren ver-

toond ; alles wat men ziet dat het zelve is%

zc|nder onderfcheid van plaats of tyd ; alles

wk men ligtelyk kan nagaan , dat met de God-
lyke goedheid en wysheid verbondeli^ is , die

men niet kan loochenen , dat het behoud van

den menfch altoos op het oog heeft : Eindelyk

alles wat men waarneemt, dat vroeger dan dere-

deneering of gewoonte zich vertoont en dieper

in de menfchlyke ziel ingedrukt is , dan dat men
het alleen tot opvoeding ofgewoonte brengen kan.

Door

IJcer autem aliquando Naturales flimuli educationis ,

confuctudinis , Morumque vjiio ita ohliteiencur , ut vix:

ajjno^ci po^finr , nee tarnen dciunt caracleres eos a quibus-
lihct al'is diftinguendi. Inter quos pr^cipui hi funt : Ea
pro Naturalibüs habenda eile, qUcS manifcftis indiciis ia

barbaroru'Ti ik politionim poDulorum , hominumquc ac-
t'onU:)US fe produnt ; Qüx line Locorum temporumquc
d-cr mine, eodem te habere modo deprehenduntur; Quas
ad ipfain honiinum confervationem , cujus Naturam ra-

tioncm habu fic ncgari ncquit, pertinere , cuir* bonitatc-
que & S:^piencia l)ivina connexa eflc facile inreliigitur;

Qu^ ratiocinio, conluctudinibus prius fe exferere, alrius-

quc hU'iKinis afinuis inöxa eiTe , quam ut foÜ educationi,

^ confüccudini aceepta rcfcrri posÜDt , obfervantur.

H o-
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Door middel van deeze Kentekenen , zullen

wy ligtelyk overtuigd worden , dat 'er in den
menfch , behalven die aanprikkelingen , welke

tot het dierlyk leven behooren , ook andere en
edeier natuuiHyke aanprikkelingen zyn , nament-

lyk die van gezelligheid , goedwilligheid , ze*

delyk gevoel
5
geweeten, en andere. Dit be-

wyst ook zelv de Analogie ; want de waarnee-

mingen leeren , dat ieder Dier door eigen aan-

gebooien driften belluurd word , dat het , om
te leven , zyn eigen natuur volgt ; het is dus

niet waarfchynelyk , dat aan den menfch alleen

geene byzondere en met zynen flaat overeen-

komende aanprikkelingen zouden ingedrukt zyn,

wyl niemand loochenen kan , dat hy van natuu-

re tot het waarneemen van edeler daaden ge-

fchikt is. Verder dat de menfch een algemeen

gevoel 5 of liever een gevoel van waarheid

heeft 5 dat niet van het gebruik zyner rede af-

hangt 5 ja dat zich voor het gebruik der rede

reeds

Horum Cavafterum ope facile perfuadebjmiir inelTe

hoiïiini preeter illos qui ad vicam Animalem perrinent alios

quoque nobiliores itimulos Naturales , nimirum Sociali-

tatis , Benevolenr»» , fenfus Moralis, confcientiae, aI;os-

c[ue. Ipfa hoc comprobac Analo^ia, Obfcrvationes eniin

docent unumquodque Animal InftinÜibus propriis regi

,

ita ut fuam fequatur Naturam ad vivendum 'ducem^ nee

pvoinde verofimile eft homini Soli nullo*; peculiares , fuaj-

que conditioni convenientes impreflbs eile (timulos ,
quem

nobilioribus fundionibus obeundis a Natura dcflinatum

efle negari nequit. Pra^terea id ipfum quod Homo fcnfu

quodam communi j vel potius veri gaudeac a rationis ufu

haud
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reeds vertoond : waar toe ,
gelyk wy in het eer-

ile gedeelte deezer Verhandeling aangetoont

hebben , dat ook de Analogifche wyze van oor-

deelen behoord. Dit , zeg ik , kan ter betoo-

ging ftre'Cken , dat de menfch met een zedelyk

gevoel begaafd is; want hy heeft dit zo wel als

dat van waarheid noodig. En het getuigenis

der waarneemingen bevestigd , dat de Natuur ,

of Hever haar goedgunftige Werkmeester , Sp

allerlye wyzen voor den Menfch heeft jwillen

zorgen.

Indien nu de menfch agt Haat op zytien eigen

inborst , en op de natuur der zaaken en der uit-

werkingen 5 die uit zyne vrye daaden voort-

fpruiten , zal hy zonder moeite gewaar v/orden

,

dat zommige daaden tot middelen dienen , om
zyn geluk te bereiken; anderen tot beletzelen,

dat het geen een waar, duurzaam en ftandvastig

ver-

haud dcpendente, imo e^ ptius fe exferente, quo etiam
Ana^og^an judicandi rationem pertincre in prima operis

parte ofliindimus , arguinento eile poteft fenlu eciam Mo-
rali eundem in(lru5lum eflc. Non emm hoc minus aeilio

veri indiget. Naturam aurem , vel potfus (jus paren ^eni

bcnignisfinmm confulrum homini modis omnibus voluilTe

Obfervationum teftimonio confirmücur.

Quod fi jam Hoïno fuae indolis, & Nriturs> rerum, ef-

féftimmque qui ex iiberis adlion'biis nafcuntar raticncip

hV:b ,ac , facie inrelligec , nonnu!! is afticnes elTe fel citatis

conioquenjtE media ,^ alias impediilienia. 'é quod volup-

tatcm veram , conüaatem , perpecuara ? nee majon d idri
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vermaak geeft , het welke aan geen grooter fmarc

of berouw plaats laat , een waar goed is ; maar
indien het moeijelykheden baard , of grooter ver-

maak dan verdriet geeft, een kwaad is ; dat hy
dus pogingen willende aanwenden om zyn geluk

te bevorderen , zo de verder afgeleegen als na-

dere uitwerkingen moet nagaan , onderling ver-

gelyken , verfcheiden goed en kwaad afweegen

,

tAs het waare, en afmeeten, op dat hy dus kan

onderkennen , welke de beste , zekerlle en kort-

il:c weg zy , om tot zyn geluk te komen.

.

Wanneer hy dit na behooren gedaan heeft ^

zal hy ten eerden zien , dat de plichten van

den waaren Godsdienst ten allernaauwllen met
zyn geluk verbonden zyn. Hy ziet , dat de-

zelve niets gebied , dan dat aangenaam , lief-

lyk , en vol verkwikkenden troost is , en be-

kwaam om het gemoed optewekkeu. Hy be-

fluit

auü poenitentias locum reliHiuram parit , vera bonum efle,

malum autem fi vel foles moleflias gignat , vel falcim mö-
jores dolores quam voluptates. Adeoque fibi de vera fc-

licitace confequenda laboranti adionum ftiarum efFccta ,

remotiora non mious ac propriora, perpendenda , & inter

fe comparanda, diverfa bona malaque pondcranda vcluti,

& menfuranda e^c , & quomodo honeftisfima , certisfima,

&: brevisüma via ad feliGitatem pcrvenire posfit cognos-
cere valeat.

Quod fi ut par e(t fecerit , haud difficulter intelligic

veragreligionis officia vel maxime & arClisfime cum fua fe-»

licitate copulata effe. Vidcc eam nihil prscipere nifi ja-*

cundum , fuavc , dulcisfim» confolationis plenum , animis

eri-
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fluit uit de Goddelyke Wysheid , en zyn eigen

edeler vermogens , dat de ziel na liet ligchaam

zal overblyven , en dat hy derhalven voorna-

mentlyk een toekomend leven in het oog moet

houden. Dat een alwys GOD niets te ver-

geefs doet 5 en derhalven dat , dewyl liy den.

menfch gemaakt heeft zoo, dat hy gelukkig wil-

de zyn i, Hy ook denzelven daar voor vatbaar

heefc gemaakt ; en dat Zyn wil en oogmerken

uit Zyne Werken gekend worden.

Niet minder duidelyk zal de menfch zien j,

dat zyn geluk natuurlyk verknogt is , met de

welmeenende pogingen , om óök het geluk vafa

anderen te vermeerderen t want hy moet nood-

zaakelyk zien , dat 'er in de Natuur niets be-

Jilaat 5 dat van andere deelen als afgefcheurd en
'

gefcheiden is , maar dat alles op eene zekere

wyze is verbonden. Hy twyffeld^ derhalven

niet y

erigendis aptum. Ex fapientia JDivina (Ijisque facultatibus

riobilioribus concludic animam corpori fuo fupcrftitem vi-

Quram , adeoque fibi fucuröö vicaj vel maxime habendam
efie racionem. Deum fapientis^jmnm nihil fruftra agere ,

adeoque fi. hominem vits felicis apnetentem , capacem
eciam fecille , ejusque voIuDtatem èc fmes ex operibus
fuis cognofci, intelligit.

Nee minus clare perfpiciee faam felicltatem cum fincö-

ro aliorum eciam felicitatem promovendi ftudio Naturali-
ter conjunQam efle. Non enim potcfl non videre in ipfü

Natura nihil efle a reliquis partibus divulHim , Óc fcjunc-

tum , ied certis modis copulata inter fe QÜb omnia , nee
proinde dubicat fapicntisficQUiiiJ &: benignisfimum huma-
XXII. Deel, "^ ' P Di
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niet , of de alwyze en algoede Vader van het

Menfchdom heeft de waare belangen der Ster-

velingen zamen verbonden , en de menfchen
gevormd zoo , dat zy elkanders hulp onderling

noodig hebben , maar ook dat zy gezellig zyn
van Natuur. De menfch gevoeld dus , dat de

plichten van rechtvaardigheid , menfchlievend-

heid en goedgunftigheid , hem door de Natuur

zelve aanbevolen worden , en dat de Zedelyke

Waereld , door de onderlinge plichten en gene-

genheid der menfchen tot elkander , even zeer

beftuurd word , als de natuurlyke Waereld door

de algemeene zwaartekracht.

De j4nalogie leert ons dus deeze Zedekun-

dige grondbeginzelen : dat de plichten van waa-

ien Godsdienst altoos met het geluk van den

Menfch zamenftemmen ; en dat ons eigen waar

geluk niet kan bevorderd worden door het na-

deel van anderen; wyl de Natuur het recht van

dee-

ni generis Parentem vera etiam mortaliam commoda con-

junxifie , eosdemque mutu^ opis non tantum indigentes

,

led & fociali Natura prasditos fecifle. Sentit Juftitias

,

humanitatis , & benevolentiEB officia ab ipfa nobis Natura

commendari, mutuoque hominum erga fe invicem amore,

& officiis , mundum'moralem haudlecus, ac Phyficura

gravitatione univerfali , regi.

Ipfa itaque Analogia hxc nobis fuggeric Principia Ethi-

ca : Officia verse Reügionis cum felicitate hominis fenipt r

confpirare ; Ncc polTe vcrain noftram felicitatem cum a-

liorum detrimento promoveri , cum Natura Jura hujus

Ju-
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deezen niet met dat van een anderen , noch de

plichten van den eenen met die van den ande-

ren ftrydig heeft gemaakt , en dat dus niemand

recht heeft om daaden te doen , welke , indien

anderen ook meenden ^ dat zy hun vry flonden,

'er geduurige twisten uit ryzen zouden , en den

ondergang van de menfchelyke zamenleeving na

zich zoude lleepen , of althans het recht van

den eenen tegens het recht van den anderen zou-

de ftryden ; en derhalven als de vraag is , wat in

deeze of die omftandigheden geoorloofd is , of

gedaan moet worden , men billyk nagaa wat 'er

gebeuren zoude , indien de Natuur die vryheid

over en weder toegedaan had , wyl zy zekerlyk

den menfchen niet te vergeefsch een gevoel van
zekere evengelykheid ten opzichte der plichten

van rechtvaardigheid ingefchaapen heeft.

Deeze Analogifche waarheden alleen , wel
aangewend zynde , en op de verfcheiden bezig-

he-

Juribus illius , officiaque ofticiis haud fane oppofuerit ;

ÜVdcoque nemini Jus corum faciendovum compctere
, qus;

13 alij quoque übi licere pucarenc, ex eo continua bella
nafcercntur , interitusque mucujs inter homines confocia-
tionis fequeretur , vel certe Jura hiijus illius Juribus repu-
gnarenc ; Et proinde, cum de eo qusritur quid in his illis-

que circumftantiis liceat, vel opus fic faflo , uiiliter ex-
pendi, quid futurum efTet fi promiscuam ejus licentiam Na-
tura concesfillèt , quas fane squalitatis alicujus , refpeda
Juftitias officiorum , fenfum , haud fruflra iDgencravic ho-
minibus.

Hae folae veritates Anahgim rede adhibitae , diverfis-

que vitaï humansE negociis & circumftanciis coiivenienter
P 2 spr



üa8 II. ANTVVOOPvÜ op de VRAAGE

heden en omllandigheden van het raenfchelyke

leven toegepast , voldoen om alle de plichten

der menfchcn aan te tooncn , en de Zedekun-

dige dwaalingen weg te neemen. En hét zal

niet onnut zyn, hier omtrent eenige voorbeel-

den by te brengen. Wyl de plichten van den

Godsdienst niet konnen ftryden met de vvaare

plichten jegens ons zelve , of jegens anderen ,

( anders zoude GOD zich zelve niet gelyk

zyn
5
) bevvyst de Analogie duidclyk , dat het

geene waare Godsdienst -plichten zyn, die niet

konnen volvoerd worden zonder verw^aaiioozing

of gewelddoening aan anderen. Hier toe kan

men brengen de onmaatige en onnutte ligchaams-

kwellingen , ja den zelvmoord zelven door aan-

drang van eenen blinden yver begaan, ofreu-

keloos gezocht ; als ook het zich onttrekken

aan de zamenleeving , en alle andere verkeerde

wyzen van G O D te dienen , of liever te be-

ledigen , die tegen de goede order , zeden ,

open-

applicatsB, fufficiuot omnibus Homlnum Officiis demon-
ürandis » crroribusque moralibus refellendis. Ciijus rei

aliquot excmpla d^^difTe haud inutile erit. Cum Rcligio-

nis officia veris feu erga nos , feu alios officiis repugviare

non po&fint (leciis enim Deus fibi non eonflarec) /Ina-

logia fane probac haud efle vera pietatis ofïicia ca quae-

cunquc non nifi aliorum neglectu , & violatione prsHari

pofiunt. Quo referri queunt maceracioncs corporis im-

modicae, & inutiles, iino mors ipfa voluntaria caeci fer-

voris impulfu oppetita , vel tcmerarie quxfita, fuga So-

cietatis , omnesque alii Deum perverfe colendi , vel po-

tiüs offendendi ritus , bono Oiüini , niOribusque , Faci

PU-
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opsnbaare rust en veiligheid aanloopen , en

vojral die yvcr vol haat en wreedheid , die

GOD wil behaagen door den dood en het bloed

van zulke , die men meent dat dwaalen. Want
welk eene fchandelyke , en der Goddelyke

wysheid onwaardige verwarring van alle plich-

ten , zoude 'er niet ontftaan , indien de bevelen

van den Godsdienst ieder een belastten , om
die geenen , die een ander gevoelen toegedaan

waren , ter dood te (leepen en te vermoorden ; en
de waare Godsvrucht aanraadde om de geenen

,

welken de Wet van hun geweeten verplicht 5 om
veeleer allerleije wreedheden

5
ja den dood te

ondergaan, dan de eer, die zy GODE fchul*

dig zyn , na te laaten , dezulken , zeg ik , door
pynigingen en allerleije foort van wreedheid te

dwingen om den Godsdienst , dien zy alleen voor
waar houden, af te zweeren. Neen zeker, de
Goddelyke Wetten , die zoo ftrydige plichtea

den menfchen zouden opleggen, zouden der

publica; , & tranquillitati coDtrarii , ac prscipue p!enu$
odii & crudeli::atis ille Zelus , qui Deo èorum fanguine

& caede vuk placere, quos in errore verfari putat. v.'-^am

turpis enim nafceretur , indignaque Dei fapientia oSicio-
rum omniuip. perturbatio, & confufio , fi religionis prae-

cepca omnibus juberent eos qui contrarias opmïoni funt
addsd' ad mortem rapere, & jugulare , & vera in Deuiü
pietas fuadevet eos tormcntis , & omnibus fa^vicias fpeci-
minibus cogere ad religionem quam folam pro falucari ha-
benc ejurandam

, quos confcienciaï Lcx obligat ad dira po-
lius qu'jivis fubeunda , mortemque oppetendam , cjuani

honorem D^(j dcbitum violandum. Naï ita Leges divins

P 3 tam
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Volmaaktfte Wysheid niet betaamen. Het zelf-

de zou ook plaats hebben , indien de Natuur

ooit toegelaaten had de Wetten van billykheid

in eenig geval te verkrachten ; want men kan

niet loochenen , dat dezelve daarmede het wel-

zyn van het Menfchdom in het oog gehad

heeft ; en het is ontwyffelbaar , dat zy bekwaam
is 5 om het geen zy vastgefteld heeft , te vol-

brengen. De Analogie der Natuur derhalven

,

benevens de Goddelyke Wysheid , en de aart

der menfchen , betoogen , dat de Wetten van

billykheid zoo ftandvastig en onveranderlyk

zyn , als die , door welke het Heelal bcftuurd

word. Eveneens moet men denken omtrent

de plichten van goedwilligheid en liefde , met
welken de Natuur het genoegen van het

menfchdom verbonden hebbende , zy zich zelv

fchandelyk zoude tegenfpreeken , indien het

ooit gebeuren konde , dat derzelver fchending

nuttig 3 dat derzelver waarneeming fchaadelyk

wrare.

tam contraria hominibus officia imponentes perfcftisfima;

fapientiae haud convenirenc. Quod etiam dici deberec ü
Le.'^es juÜiciïE ullo in cafu vjolari Natura permififTet.

Humani enim gencris comrrodis iisdem eam confulere vo- ,

luiflc negari noguit , quam certe deflinatis fuis perficien- %

dis parem efle non licet dubitare. Analogia itaque Na-
turae , fapientiaque Dei , & ipfa humana indoles fuadenc

Leges JullitiOi ïEque immutabiles & conftantes efle, ac il-

las q ui bus regitur üniverfitas rerum. Haud alirer fen-

tiendum de bcnevolentias & caritatis officiis , quibus cum
JMatura humani gcneris coramoda conjanxerit , fibi turpi-

ler eadem contradicerec fi unquam cvenire poflec ut eo-

rum
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ware. Althans de Godloochenaars zelve durven

niet ontkennen , dat daaden van billykheid en

deugd 5 die met de Wetten overeen komen ,

ten minden gcmeenelyk en natuurlyker wyze
goede , en die tegen dezelve ftryden , kwaade
uitwerkingen voortbrengen. Waar uit men ,

overeenkomitig met de Analogie , beüuiten

kan , dat de voorfpoed der Goddeloozen , en

de tegenfpoed der Vroomen , maar alleen in

fchyn beftaat , en niet wezentlyk h ; dat alle

het andere gelyk gefield zynde , Godsvrucht

en Deugd den menfch altoos gelukkiger , en de

ondeugd , 'er tegenoverftaande , hem ongeluk-

kiger maakt.

De Regels derhalven , om gelukkig te wor-

den 5 door Waarneemingen en Analogie ont-

dekt en zaamverbonden , zyn niet minder ze-

ker , dan die der Natuurkunde , volgens welke

wy leeven enj handelen. Even als het brood

ons

rum violatio utilis , obfervatio vere roxia efiet. Adio-
nes fane Juflitia; virtutisque Lcgibus corjvcnientes bonos

,

répugnantes vero malos efFedus gigncre naturaliter fal-

tem, & ordinarie, ne ipfi quidem Athei difficeri audent.
Ex quo convenienter Analo3,ic8 concludere Ijcec , Scele-
ratoruin profpericatem , bonorumque infelicitatem appa-
rentem , haud veram efle , piecatcmquc & vircutem, ex-
tcris paribus , Hominem femper feliciorem , vitiaque op-
pofita infeliciorem reddere.

ReguljE itaque felicitatis confequendge obfervationibus*
& Analogix inventas , ac concextas, haud minus func ccr-

ex ac iük Phyficas , qu'bus conveaicnter vivimus , agi-

r 4 mus-
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ons voed , het viiUr ons verwarmd , zoo-maa-
ken I Iaat en Nyd ons ongelukkig , en Deugd
eii liefde gelukkig. En even als wy denken

,

dat de natuurlyke eigenfchappen derzaaken niet

veranderen zullen , even zoo onveranderlyk zyn
de natuurlyke uitwerkingen der Zedelyke daa-

den. Trouwloosheid was en zal altoos fchande-

lyk, ichadelyk en onteerende zyn, maar woord-

houding , edelmoedigheid , milddaadigheid zyn
altoos fchoon , edel , eerlyk en nuttig. De al-

gemeene Zedelyke Wetten blyveu niet miixon*

yeranderlyk dan die der Natuur.

Het gebeurd wel foms , dat zommige bedric-

gelyke zedekundige oordeelen der menfchen ,

omtrent hunne plichten , even als in zommige
gevallen der Gezigtkunde , hen verkeerd doen
handelen , welke verkeerde oordeelen echter ^

(wanneer men zyne aandacht vestigt op de ge-

woone uitwerkingen der daaden en op de Analo-

gie

musque. Ut panis nutrit , ignis calefacit , ita odium &
5nvidia iios infelices , enritas , vircus , felices reddunt.
Ut non putamus immutatum iri proprietates rerum Phyfi-
cas , ita nee Naturales adlionum Morahum efFettus. 'Fi-

dei violatJo fuit eritque Temper turpis, ignoniiniofa, no-
xfa: eonftantia in promisfis, geoerofitas, liberalitas, pul-
cra , honcfla , utilis , Legesque Morales univcrfales hau(^

inlnus ae üIje Phyfic^ immutatse mancnr.

• Equidcm fallacias nonnullae opticis fimiles Moralia ho-

ÏTiinum de Tuis offiLÜs Judicia quandoque in transveiTum
Bgunt, quae tarnen, attentionc ad ordinarta aflionuoi effec-

\i ^ Naturce /Inah^iam adhibita, detegi poHunt. Opus
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gie der Natuur) konnen oiudekt worden. Wy
moeten Hechts trachten de Sterrekundigen nate-

volgen. Het gebeurd in de Zedelyke |Waereld

niet minder gemeenlyk, dan in de Natuurkundi-

ge , dat zaaken 5 die in eenen grooteren of klee-

nerenafftand van onsafzyn, ons grooter ofklee-

ner toefchynen ; dus ook , dat de naby zynde

uitwerkingen van onzejdaadenduidelyker, en de

verder afgelegene duisterder voorkomen ; maar

een voorzichtig menfch ziet niet alleen hetgeen

onmiddelbaar voor hem is 5 maar hy overweegd

ook de gevolgen zyner daaden die verder afzyn.

Het gebeurd ook vaak , dat ieder zich als in

het middelpunt der Zedelyke Waereld wil ftel-

len 5 en alle zyne daaden , tot zyn byzonder

voordeel wil doen zamenloopen , daar echter

ieder , die de order der Natuur aandachtig naa-

gaat, begrypen kan, dat het veel betamelyker

is hét algemeen^ voordeel , waarin het byzon-

dere

taDtnm eft ut Aftronomos difcamus imitari. Evenit in

Mundo Morali haud rarius ac in Phyfico uC qu'dedam in

Biajori aut minori a nobis difiancia poüta julto majora vel

iTiinora videantur , propioiesque nodrarum adiionum ef-

fedlus clarius , remotiores obfcnvius cernantur , fed ho-
lïiinis prudentis eft non ca Ibium qii:^ ante pedes pofita

funt intueri , verum aüionum fuariim fequelas vel remo-
tiores perpendere. Fic ctiam iicpisiime ut quilibec fc m
centre veluti orbis IVloralis collocare, omnesque fuas ac-
tiones ad privata fua commoda referrc vel ie , cum tarnen
facileordini Naturas attcntu* intelligere pofiet, convenien-
dus ei longe efle ut publicum coramodum , quo privata

etiam COntineatUi* a pi'Q COiiimuni veluti motuuin Mora-
r f liura
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dere dus ook begreepen is , voor het gemeene
middelpunt der Zedekundige beweegingen te

houden ; want in der daad , men zoude geene

overeenkomst in de Zedelyke Wetten konnen
waarueemen , indien ieder alleen voor zich zel-

ve wys was , en dat voor billyk moest houden ^

dat alleen zyn byzonder nut bedoeld.

De Analogie alleen kan ons overreden , dat

de Natuur dezelfde plichten van Godsvrucht

,

billykheid en goedwilligheid , die zy in het

gemeen aan ieder opgelegd heeft , ook aaii

Vorilen en Burgeryen heeft voorgefchreeven.

Want gelyk in het Heelal de grootfte en klein-

fte ligchaamen aan dezelfde Wetten onderwor-

pen zyn , zoo komt het ook met de Goddely-

ke Wysheid en de ftandvastigheid der Natuur
overeen , dat de plichten van Vorsten en ge-

heele Volkeren niet verfchillen met die van ie-

der byzonder Perfoon. Want , hoe affchuwelyk

zoude de gedaante der Zedelyke waereld zyn

,

in-

lium centro habeatur. Sane enim fi (ibi foli qulsque fa-

pere , jdque pro jufto quod privacim utile eft habere
debcret, nulla in Moralibus Legibus confenfio poflec ob-
fervari.

Kadem pictacis , juflitiie , & benevoIentisE officia , quse
{trif^ulls, univerOsjetiam

, principibus, & cjvitatibus , na-

turam praercripfiOe obfervanda , (bla perfuadere poteft

Analo^ia, Ut enim in Univerfitate rerum maxima mini-

maque corpora iisdem; funt fubjcóla legibiis , ita haud alia

e[{c principum populürumque officia ac privatoruni , &
finguiouim, eft divinae fapientias, naturseque conftantia:

con-
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indien het geen aan een byzonder menfch fcha-

delyk was , den Vorsten voordeelig ware , en

het welzyn van enkele menfchen ftryden zoude

tegen dat van het algemeen ? De Analogie

derhalven ftopt den mond aan alle die Leer-

meesters van bedriegery, onbillykheid entroiiw-

loosheid , die niet fchroomen te zeggen , dac

men ten voordeele van het algemeene welzyn ,

de Wetten van Recht , Billykheid en Menfch-

lykheid mag en moet overtreeden. Want de-

zelve Natuur , welke die Wetten aan byzon-

dere perfoonen gegeeven heeft , heeft dezelve

ook den Vorsten voorgefchreeven , en heeft

voor het welzyn van het geheele Menfch-
dom zorg gedraagen 5 door de onderlinge plich-

ten van het algemeen omtrent byzondere per-

foonen , en van deeze omtrent het algemeen
,

en van die van Vorsten omtrent byzondere
Menfchen , en omtrent Vorsten , als mede
van Volkeren onderling onurenf elkander. 'Er

* zyn

confentaneum. Quam enim deformis efTer moralis mundi
facies, fi quod privatis noxium principibus iitile eflcc

,

falusque lingulorum , univerforum faluti unquam repugna-
rcc ? Analogia itaque refellic omnes illos nequitia; , mju-
llitiaj, & perfidias Magiftros , qui publicas utilitaris caus-
Ja naturaïes jufliciic , a^qnitatis , humaniratisque leges vio-
Jari pofTe , &: debere , dicere baud verentur. Eadem enim
natura qure has fingulis , & pnvatis , principibus etiam
& nniverfis commendavit , mucuisque univerforutn erga
lingulos horumque erga illos , principum er^a privatbs

& principes , gentiumque erga gentes officiis tocius hu-
iliani geoeris faluti profpexic , & confuluic. Aut itaque

DUlliS
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zyii derhalveii geene Godlyke natuurlyke Wet-
ten den Mcnfchen voorgefchreeven , die niet

van een ieder , die zyn geluk zoekt , heilig

moeten nagekomen worden.

'Er is. derhalven een uitmuntend gebruik te

maaken van de Analogie , in het kennen en be-

wyzen van de overeenkomst van alle onze plich-*

ten met het waar geluk ; en om daartoe te ge-^

raaken , hebben wy Hechts noodig te weeten ,

welke de aart en ftaat van den Menfch zy ^ en

de zamenhang der verfcheiden daaden met zyn

geluk ; om overtuigd to zyn , dat de Zedelyke

Wetten, iracuurlyk (als van Goddelyke herkom-

Sle ) zeker , Ihndvastig en onveranderlyk zyn ,

zo wel als de Natuurlyke ; om derhalven de ge-

nieene en natuurlyke uitwerkingen van goede

en kwaade daaden van toevallige (of liever die

volgens Gods geheim beftuur gefchieden) afte-

zon-

nulla: funt Lege*; divinse natnrales hiimanis pofita; nflioni-

bus , aut certe ills func ab omnibus lliis felicitacis cupidis

fanclc obfervanda;.

Efl itaque infiG;nis Analogicz ufiis in confenfione omnium
noftrorum officiorum cum vcra felicirate agnofcenda , ac
demonilranda. Ad quod obtinendum opus tantum eft

:

Vi (ciamus qualis fit hominis indoles, conditio, aélionuiii-

que variaruin cum felicitate copulatio? Ut peifuafum ha-
beamus Leitjes Morales , Naturale*? C utpoie üivinas )
certns , conftantes , immutabiles q^q , aequc ut Phyficas;
Adeoque efFedla .K^ionum bonarum malarumque ordina-

ria , Naturalia , ab aliis fortuiiis , vel pocius fecrets Dei
Guber-
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zonderen ; en om nooit te vergecten, dat Gods

goedheid en wysheid nooit toelaaten , dat ie-

mand door het overtreeden zyner Wetten ge-

lukkiger, en door derzelver opvolging ongeluk-

kiger worden 'zoude.

Wy hebben dus het fchoone verband der

Menfchelyke Plichten afgehandeld. 'Er blyfc

thans noch overig , dat wy aantoonen , hoe wy
de Analogie moeten gebruiken , om byzondere

Zedekundige waarheden te vinden of te betoo-

gen, het geen my met weinig woorden toefchynt

te konnen afgedaan woiflen. Indien wy on-

derzoeken willen , of 'er eene Analogie plaats

hebbe tusfchen eenige Zedekundige zaaken ,

moeten wy op dezelve wyze te werk gaan als

in de Natuurkunde. Men moet onderzoeken ,

of die zaaken altoos zamen verbonden zyn , of

de eene vermeerderd of verminderd zynde 5 de

andere insgelyks aangroeit of afneemt. Indien
'

, wy

Gubernntioni debitis , accidentalibusque didlngiiamns
;

Nee unquam obiiviTcainur haud pati Dei bonitarem & fa^

pientiam , u: quisquam Lcgum fuarum violatione fclicior,

obfyrvat;onc evaaat infelicior.

EgiiTiLis de omnium humanorurn-officiorum concentu
'pülcherrimo. Reftat uc quomodo /Inalogiam pecuüaribus

moralibus veritatibas invcniendis aiit demonftrandis adbi-

bere debeamus » cxponamus. Quod quidcm paucis wé^-
tur abfolvi pofTe. vSi examinare velimus utrum mter aliquas

res Morales intercedat: ylnaldf%ta^ eodem procedendum c{t

modo auo in fcieniia ^'aturali. Discutiendum an e» con-
^

•
' flan-
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wy de Onderilelling willen onderzoeken vm
hen, die meenen, dat alle viiendfchap uic hoo-

pe van eigen belang en behoefte ontftaat , koo-

men de volgende ilukken aan ons onderzoek

voor : Zyn die alleen voor vriendfchap vat-

baar , die hulp noodig hebben ? Zyn zy 'er

7.0 veel te meer vatbaar voor , hoe meer ge-

breks 2y hebben ? Zyn 'er geen voorbeelden

van eene zuivere genegendheid zonder beloo-

nïm ? Gebeurd het niet dikwils , dat de vriend-

fchap op zich zelve vermaakt zonder hoop van

voordeel ? Wanneer 'er eenige ^mlogie tusfchen

verfchillende zaaken plaats heeft , moet men de

paaien van derzelver gelykvormigheid naauwkeu-

rig aanwyzen , op dat de Analogifche redeneering

dezelve niet-overfchreede. Inderdaad de meeste

drogredenen QSophisma's^ van Bayle , door

welke hy de goddelooze Hellingen der Mam-
ckcërs wilde onderftutten , fteunen op deeze

eene

flanter fint connexx , an una earum aufla vel imminuta cres-

cac vel decrescat altera ? Si eorum hypothefin qui omnera
amicitiam ex proprii commodi fpe atque indigencia orcam
cenfenc examinare velimus , hsec perpendenda veniunt

:

An ii (bli ad amicitiam proni qui auxilii egent ? An tanto

proniores quo magis indigent ? Nullane dantur exem-
pla amoris puri , haud mercenarii ? Mumquamne fic ut:

ipfa deleftec araicitia, non fpes lucri ? Übi aliquam intcr

res diverfas intercedere Analogiam certum eft , limitss fi-

militudinis accurate definiendi func , ne ultra eos argu-

mentatio Andogica proferatur. Pleraque fane Baylii
Sopbismata , quibus impiam Manicbaorum eaufam fulcire

voluit j nituntur hoc folo crrorc, quod Deura inftar patrisr

qni««



OVER DE ANALOGIE , enz, 239

eene dwaaling , dat hy GOD heeft willen be-

grypen, wel als een goedertierenen Vader, maar

niet als een rechtvaardigen Richter , niet als zulk

een Heer , die zyne Onderdaanen , door eene
ingefchaapen vryheid 5 om zeer wyze redenen

bekwaam gemaakt heeft voor loon en ftrafFe.

Dit alleen aangemerkt zynde , blykt 5 dat alle

gelykenisfen , door hem te berde gebragt , door

welke hy Gods werking omtrent de toelaating

van het kwaad tracht te verduisteren ^ byster

mank gaan.

Wanneer de verfcheidenheid zich by de 0-

vereenkomst voegt , moet men de eene zoo
wel als de andere in het oog houden ; om de
toepasfmg der Analogie niet te doen dwaalen.

Vooral moet men het oneindig verfchil , dat 'er

tusfchen GOD en de Schepzelen is , niet ver-

geeten , wanneer men uit debefluiten, voor-

neemens en daaden der menfchen , tot de eind-

oog<

quidcm benignisfimi , at non judi ctiam judicis , non talis

Domini , qui fuos fubditos fapientisfimis ex caufis priemii

pcenscque capaces , indita illis libertate , feceric , conci-

pere'velit , quo folo obfcrvato facile apparec omnes fimi-

litudines ab eo prolatas, quibus a6lionem Dei circa per-

misfionem mali obfcurare voluit , mifere claudicare.

Ubi convenientisB fe iunj]»it diverfitas , hujus non minor ac
illius ratio habcnda eft , ne /InologicB applicatio reddatur
erronca. Prserfrrim ubi ex hominum propofitis, confiliis,

& aQionibus Jirgumentamur ad fines Dei , immenfii quod
inter Deum &' creaturas intcrcedit difcriminis nunquam
oblivifccndum efc, In perfedionibus quidem ei adfcriben-

dis
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oogmerken van God redeneerd. Wy konnen in

het toefchryven van Volmaaktheden aan GOD
niet te verre gaan, (wyl deeze ons begrip verre

te boven gaan). Dus ftaaven wy te recht door

de Jnalogie met de menfchlyke daaden de recht-

vaardigheid Zyner wegen, en zonderen alle on-

volmaaktheid van Zyne werken af ; wanneer

wy by voorbeeld 3 om de tegenwerpingen der

Epicuristen tegen te gaan , zeggen : dat het

tegenswoordige tydftip van ons leven , met het

eerfte bedryf van een Trearfpel kan vergelec-

ken worden , in het welke men geen Plan zien

kan 5 maar dat hy , die over deszelvs fchoon-

heid zoude willen oordeelen, het laatfte bedryf

moet afvvagten ; want daar de gefchaapene wae-

•reld zoo veele en zulke blykbaare getuigenisfen

van GODS oneindige Volmaaktheden geeft

,

mag men ook (wat Hume ook zeggen moge)
die werkingen Gods , die in den eerften opflag

niet zoo fchoon gefchikt fchynen , door middel

der

dis nimii ^lïc non pofTumus , Tcura csb captum noflnim

longisfime fuperenr J adeoque jure Analogia humanarum
acli'onum julhciam viarum ejas vindicamus , impevfedio-

nesque ab opcribus removemus , cum v. g. ad refellcndas

Epiciireorum objeólJones dicMiuis ,
praBfentem vita? noftrïB

periodum cum primo Tragccdiïe adtu pofle comparari , in

qiio nullus poteft confpici ordo , led ei qui de ejus pulcri-

tudine judicium ferre vclit ultimum aclum ciïe cxpecSan-

dwm. Cum enim de immenfis ejus peifectionibus Natura

rerum tot camque luculcntisfima tefiimonia pcrhibeat , li-

cet fane (quidquid dicat Humius) cas ctiam Dei ope*

raiiüncs quje haud tam pulcrtj ordinatic prima fpecic ap-

parcne
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der Analogie , met de Wetten van eene aller-

volmaaktlte Wysheid gemakkelyk overeenbren-

gen. Ja wy zyn zelv verplicht zulks te doen.

Maar overal, waar eene onvolmaaktheid met eene
volmaaktheid gepaard gaat , moet men zorgvul-

dig agt geeven , dat wy den volmaakten GOD
geene menfchelyke onvolmaaktheeden toefchry-

ven : Zulks deeden zy , die , meenende Gods ee-

re te handhaven , Hem een willekeurige Macht

'

toetchreeven. Want, fchoon God een volmaakt

recht heeft op het leven en de goederen der

Menfchen , kan men daar uit niet befluiten ,

dat Hy, volgens zyn recht, onfchuldige fchep-

zclen kan kwellen , en rampen toezenden , wyl
het tot Zyne oneindige Volmaaktheid behoord

,

dat Hy niet anders, dan billyk, wys en goed kan
handelen. Het is 'er zoo verre van daan, dat de

voorbeelden dewelken van Menfchen , die eene
Despotiecq of volmagtig gebied oeffenen , of die y

welke uit zeden en gewoonten genoomen zyn y

het

parent cum perfeftisfimas fapientiac Legibus, ope Analogie-

ron mcommode conciliare. Imo hoc facere nodri eft of*

ficii. At ubi perfeftioni admixta eit imperfedtio , cavcn-
dum follicice eft ne humanos deFeclus Deo perfeólisfimo

adfcribamus. ld fecerunt qui arbitrariam Deo poteftatem
vindicando fe ejus honori confulere puraverunc. Licec
enim üimmo Numini competat jus perfed:um in vitam &
bona hominum , ex eo tarnen concludere nondum licet.

pofle eum jure fuo creaturas innocentes torquere , malis-

que afficere cum ad ejus infinitam perfedlionem pertineat

non nifi jufte , benigne , & fapienter pofTe agere. Exem-
pla autera a hominmn despüticum Imperiuiu e;LCi'cenc{um

XXll Deel. Q. ir.ori*
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het tegendeel zouden bewyzen , dat zy veeleer

God hoonen , die altyd vvyzelyk van zya recht

gebruik mankt , maar nooit zyn Mach: en Al-

vermoogen misbruikt
, gelyk de Stervelingen

veekyds doen.

i

Op dat wy dan door geen fchyn van /Ina-

logie bedroogen worden, moet men de zaaken^.

uit verfcheidene oogpunten befchouwen , ea

haare betrekkingen en uitwerkingen van deeze

en geene zyde nagaan , en indien het noodig is

met elkander vergelykcn. Sommige willen be-

wyzen uit de droevige gevolgen van Burgerlyke

Oorlogen en Oproeren , en uit de allerakeligfte

gevolgen van de leer der Vorften-moorders, dat

men aan Regeerders eene volkomene en onbe-

paalde macht moet toeftaan , maar deeze ram-

pen zyn byna weinig minder dan die , welke de
^

woede der Dwingelanden meer dan eens ver-

oorzaakt heeft. Dus leert do Analogie hier,^

:
gelyk

moribus , 5c confaetudinibus dcprompta tantum abeft ut

contrarium probent, ut potius Deo fint injuria, qui jure
'

fuo fapicnter fempcr utitur , nunquam autem potentia &
poteflatc 5 ut morcales fopisümc faciunt , abutitur.

Ne itaque apparente aliqua Analogica (pecic decipiamur,

res ex variis funt fpedlands: latcribus , diverOE earum feu

relationes , feu efFeda hinc & illinc conteinplanda , & (i

opus fit inter fe conferenda. Abfolutam prorfus & illimi-

tatam IjDperantibus competere deberc potcflatem nonnulii

probant ex triflibus bellorum civilium & feditionum ef-

fedtibus, perniciofisfimisqueDoólrinsBiMonarchomachoruni

coufequcntiis. At fere haud ©inores fuaj; c«,iqu» Tyr a-

gorunir
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gelyk iö ^Ik andere menfchelyke zaaken , een

midd<?lmaat te houden , en betoogd , dat ge-

maatigde .Regeeringen beter zyn dan volllrekte

Heerichappyen. Yder foort van Regeering

rheeft -zyne voor- en naadeelen ; de beste is

die , welke de minde ongemakken heeft.

De opgpipten nuoeten dikwih veranderd wor-

dden 5 en men moet het meest pasfende kiezen.

"^Wil men weeten , of de verdraagzaamheid van

_
veafchillende Godsdienften nuttig zy aan den

rBurgerilaat^ en iioe verre men dezelve kan uit-

ftrekken ; dan moet men niet alleen het oog
liaan op de naadeelen , die de dwaaling , en hec

voordeel dat de waarheid; aanbrengt , maar ook
op de geboden van den Christelyken Gods-
dienst , en de gepaste wyze om dezelve voort

te planten , op de Wetten van voorzichtigheid

en de droevige gevolgen der onverdraagzaam ^

heid ; en vooral wat recht de gebiedende Magt
op

Dorum poteflate abntcntium furor fepe peperif, crlamita-
tes. Ipfa itaque Analogia \\\c. ut in 'aliis omnibus negotiis
humams, medium tenendum fuadec, Rc\2;r!aquc. remperata
prsellare defpoticis coniprobac. Habec lline quaelibet Re-
giminis forma fua commoda , & incorair.oda > fed optima
lila eil quiÊ minimis urgetur viciis. rviutanda ikpc viTus
punfta 3 Öc GonvenientJsfimum eligcndara. Si fcue velis
utrum tolerantia diverfarum Religionum civitaci fit utilis^
<Sc quousque ca extendi debeat? Refpeócus fieri debet non
tantum .r.d mala erroris , (Sc commoda vericatis , fed ad
priEcepra Rcligionis Chriltianse , ad convenicDtera cam
propagandi moJum , ad Leges pru.kncis , ac triftes con-
fequcQtias intolerantise , (Sc pra^cipuü quid Imperantibus

Q i Juris
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Op de gevoelens, den Godsdienst aangaande,

toekomt ; het geen men befchoiiwen moet uit

het oogpunt van algemeene rust en goede order

in de zamenleeving. — Men moet naauw-

keurig bepaalen , wat het gefchiktst zy om de

Vraag wel te ftellen. Indien wy onderzoeken,

of men met recht zyn woord , aan Dwingelan-

den gegeeven , breeken kan ? Begrypt men
duidelyk , dat de Vraag niet daar op ziet , of

zy waardig zyn , dat men zyn woord aan hen

houde ; maar veel eer , welke de uitwerkzelen

zyn der verbreeking van openbaare trouwe ; en

of met het verbreeken van dezelve, de vreede

en rust van het Menfchdom ongefchonden kan

blyven. De oogmerken der Zedelyke plich-

ten en begrippen moeten ten naauwkeurigften

bepaald woorden , op dat onderling verfchillen-

de dingen niet zamen verward worden. Men
moet by voorbeeld bepaalen , welke de paaien

zyn

Juris in oplniones ad religionem fpeftantes competat , ex
falutis & tranquillitatis publicae, bomque in Societate or-

dinis ratione , velut convenientisfimo vifus pundlo dispi-

ciendum eft. Determinandum accurate quae fine ea quae

qua^dioni definiendae funt accommodatisfima. Si de eo

quctramus an fides Tyrannis data violari jure posfit? fac* e

inielligitur non ad hoc fpeóiandum eflc; An illi digni fint

quibus fervetur fides , fed potius : Qualia fint efFeöa

violationis fidei publiciB? Num fi eam falfereliceret, par,

trar-qu'ilitas humani generis confervari po.^fit ? Fines offi-

cioium , notionumque omnium moralium accuratiflimede-

terminari debenc, ne quae inrcr fe d'verfa funt confundan-

tur. Defifliendum v. c. qui fint defsJDÜonjs juüae teimini ?

Ub
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zyn van eene billyke zelfsverdediging, waar de.

zelve eindigt en de wraak begind ? Welke de

grenzen zyn van waare verdraagzaamheid , bui-

ten welke zy in eene ongeoorloofde toelaating

overgaat , hoe eenige noodzaaldyke ftrengheid

van wreedheid ,
goedertierendheid van flaphar-

tigheid , uit onverftand voortkomende , onder-

fcheiden zy. Verfcheiden plichten moeten

zoo uitgedrukt en bepaald worden , dat zy niet

tegen elkander fchynen aan te loopen , wyl men
in het Goddelyk verftand geene tegenftrydigheid

kan onderftellen.— Wanneer de befchouwing

eener zaake te ingewikkeld fchynt , moet men
trachten 'er verfcheide omftandigheden van af

te zonderen , en men moet duidelyk toonen ,

wat ieder haarer uitwerke of welke verandering

zy baart , het geen byna op dezelve wyze moet
gefchieden , als wy gebruiken om de al te zeer

ingewikkelde Natuurkundige uitwerkingen tot

haare uorzaaken te brengena

Indien

Ubi ea definat, & uTtio incipiat ? Qui fint veri toleran-
tiae fines, ulrra quos ea in vetitarn conniventiam abenr P
Quomodo necefTaria fevcritas a crudelirate , clemenria a
leniiate nimia , ex imbccillitate veniente , diflinguantur P
Officia varia ita exprimenda , ac determinanda , ne inc^r
fe pugnare videantur, cum nulla in intelledu Divino con-
cipi po^fit repugnancia. Ubi confideratio rei nimis videtur
incricata, danda opera ut circumftancia: variiu a fe feparen-
tur , & quid unaqu'cevis efficiac , ve! mutec diJlinde ex-
ponatur , quod eodem ferme fieri debet modo., quo vef
famur in complicacis cimis Phyficis effcabus ad fiias eau»
fas referendis.

Q 3 Si
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Indien wy de Zedekundige katóigTiéden wel
bepaald hebben, zulten \vy>, door d'eröelver

vergelyking en nafpooring , verfeheide waar-

heden ontdekken , die tot onze Natuur en ^aa-

ken buiten ons betrekking hebben. Het welke

v/anneer wy pogen xe doen , verdiend de Re-
ciublie of overbrenging'' te hulp geroepen - te

worden, als door welke wy zeer meeilyke, en

meer ingewikkelde gevallen, tot 'endere geiliak-

kelyker en meer bekende te rug roepen. Dit

nu gefchied op verfcheiden wyzen ; zomtycis

laat de natuur der zaak eene onmiddelyke Re-
dudlie toe ; ja vereifcht dezelve. De Vraag ,

of een door vrees onbiliyk afgedrongene belofte

in den flaat der Natuur iemand verbind , komt
zeer na aan deeze volgende : Of alle vrede

,

door openbaare trouw bevestigd , moet gehou-

den worden , naadien de Vorften onderling in

den Natuurlyken ftaat leeven* Dewyl derhal-

ven byna ieder zal toeftaan , dat de Vredes-

ver-

Si notiones moralesbenedeeermmatashahepnius, carum
coliaüione , 6c atcentione ad noftram reruniqae Naturara;

faéla , varias verirates detegemus. Quod dum r^cere an-

nitimur in ufum praecipue merecur vocari redudió , cujns

ope difficiliores magisque iücricati cafus ad alios fac^.o-^

res , nonoresque , led Anakpjcos revocaiüus. ' Variis au-

tem id Bc modw. Quandoque \ph rei Natura immedia-

ta^ii rcdudionem admittit, imo flagitat. QuasRio, an p^c-

tum, injufto extortum metu, inllatunatuniliobliget? Hüic
altèri eil alTinis ; An parx omnis 5'de pLiblica ine^rpofita

confirrnata fcrvanda (ie, cum Regés vivaat irterfe in ftatu

Karurali. Cum itaque padla pacis non polle infirmari p.er
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verbintemsfen niet konneil Verbróoken wórden,

.

door een uitzondering van vrees, (want anders

zoude men einde of paal aan den oorlog konnen
ftellen,) fchynt het, dat men van de verbinte-

msfen in den (laat der Natuur het zelve moet
oordeelen. Dikwils verkrygt men zulk eene

rzdu&ie , door de zaak af te fcheiden van om-
fbmdigheden, die 'er vreemd van zyn; dus kon-

nen veele twist- redenen , omtrent de plichten

van Regeerders en Onderdaanen , uit de Na-
tuur der verbintenisfen bepaald worden. Som-

.

tyds gefchied deeze reduWe door middel van
een verdigtzel , door de omftandigheden zo za-

men te fchikken , als best is om de waarheid

te erkennen. Dus heeft iemand niet onge-

lukkig beweezen , dat de Veelwyvery door de
Natuur verbooden is ; uit hoofde dat , indien

het gebeurde , dat een even groot getal Jonge-

lingen en huwbaare Meisjes , door fchipbreuk

op een woest Eiland geworpen waren , geen

ex-ceptionem metus omnes fere confentiant, (nam fecus
niHlus bellis impooi poflet modus & fini«^; videcur idem
de padlis flatu nacurali initis dicendum effj. Ssepe reduc-
tip.obcinetur rem a circumftantiis a re alienis feparando.
Ica multae de mutuis imperantium & civium officiis cantro^

;

veiTia; ex natura paöorum definiri poniinc. Nonnunquam
'

pcrficiturredudlro ope fidionis alicujus, circumftantias ita

componendo ut vcntati agnofcendse efl: accommodatisii-
mum. Polygamiam v. g. a Nattira proliiberi probat non
nemo haud infeliciter ex eo,c|uod fi contlngerec in de-

iortam aliquam infulam parem juvenum virginumque du-
tue* uiü aaufragio ejid , tuïji fane acuter illorum plures fi-

Q ^ lias
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Joni^eling meer dan een Meisje zou konnen
"

voor zyn Vrouw neemen , zonder den anderen

ongelyk te doen. Het geen men nu ftelt in

deeze woeste plaats te gefchieden , ziet men uit

de waarneemingen , dat byna alom in de Wae-
reld gebeurt. Ik zal nu niet fpreeken van ande-

re wyzen , om moeijelyke zaaken tot ligtere te

brengen. Deeze wyzen zullen meestal door de
omftandigheden aan de hand gegeeven worden.

Men begrypt ligtelyk , dat al het overige ;

het geen wy van het gebruik der Analogie in de

Jslatuurkunde gezegd hebben, ook met de noo-

djge veranderingen , op de Zedekundige Waar-
heden kan toegepast worden.

lias in uxorem ducere pofTct , fine manifcfla reliquorum
Snjuria. At,quod fingitur in deferto illolocoevenire, idenx

in hoc terrarum orbe fere contingere obfervationes docent,
Sponte taceo alios modos difficiliora ad faciliora reducendi,
quos plerumque circumftantiae fuppeditabunt.

Facile autem intelligitur reliqua etiam, quse de Anahgla
in fcientia Naturali ufu diximus , moralibus quoque verita-

tibus haud incommode mutatis mutandis applicari pofle.

ONDER^
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DE EEUSTE AFDEELING,

JVaarin de lotgevallen ^van dit Onderwerpt en

d£ verfcbitUmie ^eda^-ten 'der Jiieleerdcn

daaromtrent nagegaan viordcn,

g. IV. Wat Heidenen en Joodcn' 'ér over dnchten.

V. Het gevoelen der Qiiden laac zich gevoeglyk in

drieërlei meningen onderfclieiden.

Die 'er ongunflig over dagten,

Griekfche Kerk- Leeraars.

VL Latynfche , en voornaam lyk Aügüstinüs.
V[I. Navolgeren deszclfs.

VIU. De Schoojfche Godgeleerden,

IX. De Godgeleerden der Roomfche Kerk.

X. VYaarby het gevoelen van P. Ba^le gevoegd
word.

XL Kerkvaders , die 'er gunfliger over dagtcn,

Griekfche.

XIÏ. Latynfche.
..

XUl. Vervolg hiervan. ^ i ^ A'S.
XIV. Het gevoelen van Bernfiardüs en anderen.

XV. Die eencn middemvcg infiocgen ; d^ oude Pe-

lagiaanen.

XVI. Zommige Schoolfche Godgeleerden.

XVIÏ. A\ideren , dÏQ no^ verder gingen.

XVilL Het gevoelen der Protestanten hieraantrent ia

het gemeen, -
-ij,

XI X. Van de Augsburgfche Belydcnis. * ^
' XX. Vervolg daarvan.

]^XI. Gereformeerden.

XXïL Vervolg daarvan.

XXlif. Aanmerking over der Protestanren gevoeleiï.'

XXIV. Zommigen zoeken den grond voor der Kinde-

ren behoudenis m de Kerk,

§, XXV.-
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1 XXV., Voofrmün^efyk Forbesh|s.

XXVL Zümmige in d'e Oiukren ^ \ zy in de Fsör-

•
^ ^

ouderen^

XXVI L 't Zy in de onmiddelyke cüe naaste Oude-

rm , hetgeen uit é^n Heer Venrma na-
•^^''' •

der getoond word.

''^k^XVnï. Met de gronden , op wefken dat gevoelen

lleunc.

"^'^iC^i^." Wjit de Dérdfche Vaders hieromtrenc vèr-

. klaard hebt?en. -

^"
"XXJt. Eindelyk zoeken ook zommigen den gröiid

-' ^' *"'"•
voor der Kinderen heil ceniglyk in Chris-

tus ;
gelyk Joh. a Lasco.

"JCttl De Heer D. Wyxtenbach.

XXXü. J. A. Richter.

XXXill. Vi^aar mede ook (Iroókc het gevoelen van

J. VAN DiESUACH.

XXXTV. De gedagten van den Heer G, J. Na huis.

XXXV. Dat hun lot ten ©inflen draaglyker zal zyn.

XXxWI. Of ze ook in eenen Haat van beproeving na
dit leven zyn zullen ? i-

XXXVIL iVat ons Gods Woor4 daaromtrent zegt.

DE TWEEDE AFDEEUNG.

fFaarin bet ons meest waarfchynelyk voorkê^

mend gevoelen met dpszelfs gronden

vmd opgegeeven*

XXXVIII. Overgang tot het volgend onderzoek.

XXXIX. Onze mening voorgcfteld.

XL. Als nier onbegaanbaar mee de aangenoment
leerftukken onzer Kerk.

XLI. Bedenking , of men niet gevoeglyker den
Zed^lyke» ftaat der Kindwis na die leven
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behoorde te onderzoeken ; om dan re ge-
reeder nopens hun loc iets ie kunrei be-

paalen.

5. XLII. Nopens hunnen Zedelyken ftaat , laar z'cb ,

by het nagaan van de ontwikkeling hunner
vermogens , wel een gun (lig oordeel vel-

len , het geene in eenige ftellingen nader
vertoond word.

XLIII. Waaruit een befluic opgemaakt en aangedron-

gen word.

XLIV. Ook is 'er in de Heilige Schrifren een diep
flilzwygen aangaande hunne eeuwige ramp-
zaligheid.

XLV. Terwyl ze uit veele getuigenisfen ons aanlei-

ding geeft , om het tegendeel te denken.

XLVL 'c Zy we van Godf kant de zaak befchouwen,
en op Zyne oneindige macht letten , zoo
als Hy dezelve in het werk der Verlosfing

openbaarde.

XLVÏI. Vooral by de befchouwing van des Middelaars

Perfoon en lotgevallen.

XLVIII. Ook mogen wy denken , dat God in zyn be-

fiuit , omtrent zulke Kinderen'%ede werk-

z'aara geweest is.

XLIX. Dan nader onderwys geeft ons Zyn geopen-

baarde wil in zyn Woord : zoo als Gen«
XVII. VS. 7.

L. Hand. II. vs. 39.

Lï. ExoD. XX. vs. 5. Deut. V. vs. 9.

LIL I KoRiNTH. VIL vs. 14,

LïïL EzECH. XVIIL VS. ao.

LIV. XVL VS. 20.

. LV. XVIIL VS. 32. XXXIIL vs. ir.

LVL I Sam. XII. VS. 24, ft5.

LVIL Matth. XVIIL vs. 2—14.
LVIIL XIX. VS. 13, 14.

S. LïX.
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§. LIX. 't Zy wy van den kant der Kinderen de zaak

befchouwen , en hunne onnozelheid gade-

ilaan, die aan God zelve word voorgefteld

Jon. IV. VS. 11.

LX. Or dat ze vatbaar zyn voor Gods genade-
werkingen.

LXr. Eindelyk word dit uic de overeenftemming en
evenredigheid , die *er in de openbaaring

van Gods deugden plaatsheeft, opgemaakt.

LXII. De gedagten van Coelius Secundus Curio,
aangaande de uitgeftrelctheid van het zalig

Gods-ryk , worden hierby opgegeeven.

DE DERDE AFDEELING.

IVaarin d^' gevoelens van anderen zedig heoof'

deeld , en de zwaarigheden tegen het

onze opgelost 'worden.

LXllL Onderzoek van ecnige gevallen , uit welken
men zwaarigheid maakt.

LXIV. De Erfzonde als niet ftrydig met ons gevoe-
len vertoond.

LXV/ Oplosfing van eene Zwaarigheid uit Deüt.
XXVIII. VS. 18.

LXVI. Antwoord op eene tegenwerping van P. Mo-
LIN/EUS.

LXVII. Gedagren over het gefchii tusfchen Camero
en CüRCELLiEUS.

LXVIII. Eenigë aanmerkingen over het gevoelen van

den Heer Venema.

LXIX. Eene tegenwerping uit i Kor. VIL vs. 14.

opgelost,

LXX. Bedenking nopens de gefteldheid van de lig-

haamen der Kinderen in het toekomende leven

LXXL Zedeiyk gebruik vau dit onderzoek.

ON-
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ivO N D E R Z O E

NOPENS ni^T ZEDELMt LOT DER
KINDEREN NA DIT l.EV'i-.N. -

$. I.

Van veelen, en op eene zeer v^rfchillende

wyze , is dit onderwerp , aangaande het

ECiïelyk en toekomend lot der Kinderen,

behandeld , het geene \vy wel geheel en al aan

zyne plaats konden laaten , by aldien wy den
Opperilen Rechter de jongfte bellisfing van alle

menlchlyke zaoken en derzelver lot , die Hem
Üleen toekomt, üechts konden toevertrouwen.

Dan dewyl ons verlland al doorgaans zoo geaart

'is en handelt , dat wy, op het hooren of ver-

4iemen van eenig voorftel , al ras het zelve aan

ofls oordeel onderwerpen , en daaromtrent of

eene toeilemmende , of eene ontkennende uit-

fpraak by ons zelven opmaken. — Dcwyl
'dit onderwerp met andere waarheden en leer-

l^ukken van den Christelyken Godsdienst in een

naauw verband ftaat , zoo dat het zich van zel-

ve , en buiten ons zoeken , dikwyls aan onze

bedenkingen vertegenwoordigt en aanbiedt, —
Dewyl
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Dewyl het eindelyk by ons geliefde Voorwer-

pen zyn 5 omtrent welken deeze bedenkingen

gaan , en welker tederhartige bezorging wy ,

zoo hng de Voorzienigheid 'er ons toe roept ,

nimmer mogen ter zyde ftellen , dié ook , wan-

neer wy ze misfen moeten, met grievende fmer-

ten van ons nagezien worden , 'eïi omtrent wel-

ker lot wy niet onverfchillig mogen zyn ; zoo

kan het niet als onbillyk en onbetaamelyk afge-

keurd worden , wanneer iemand dit ftuk be-

daard en naauwkeurig poogt nategaan , de zwaa%
righeden en duisternisfen , die' zich daarby op-

doen ,
poogt te ontwarren e'n optehelderen

,

en 5 zoo verre het doenlyk is , naar zekerheid

en gronden , waarop men berusten kan , zoekt.

Om deeze reden, en de aanleiding in den weg
der Voorzienigheid het medebrengende, heb-

ben wy dit ftuk by herhaalde overdenkingen na-

gegaan , en het geene ons daaromtrent is voor-
gekomen , wel aan anderen willen mededeelen.

De hooggeleerde Heer Venema , verre

van dit aftekeuren , verklaart het voor eene
uitmuntende en lofwaardige poging , wanneer^
men de zwaarigheden , die zich hierby opdoen,'
poogt opteruimen , en op eenigzins aanneem-
lyke gronden hieromtrent iets te bepaalen. Dis-,
/érL Sacr. L. i. c. i. §. i. p. 494.

§ IL
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§. I I.

Dan dit moeten wy hierby vooraf herinne-

ren 5 dat dit onderwerp , aangaande het toeko-

mend lot der Kinderen , zoo ooit eenig ander

ftuk, onder die voorftellen moet gerekend wor-

den, omtrent welken men, behoudens de waar-

heid ende der vreede , verfchillend denken kan.

Het donkere , waarin wy dit ftak , van welk

eenen kant wy het ook begluuren , altyd be-

fchoLiwen : de verfchillende gevoelens en twis-

ten van zoo veele geleerde Mannen , die hier-

omtrent hebben plaats gehad , maken dit onder-

zoek moeijelyk. De befchouwing van de on-

derwerpen , als van redelyke wezens , tot een

eindeloos beftaan opgelegd : de aanmerking der

Godlyke Deugden , die zich in de v/egen met

,

en de behandeling van redelyke Schepfelen

openbaaren : en het nagaan van den weg ende

de voorwaarden tot behoud van ons on taart en

zondig geflacht , in het woord van God voor-

gefteld 5 kunnen het gemoed , by het onder-

zoek hieromtrent , lichtelyk dan zoo , dan an-

ders zwenken. En hierom is het niet vreemd ^

dat de gedagten der Geleerden over dit ftuk

zoo verfchillend uitgevallen zyn ; naademaal

een ieder hieromtrent bepaalde , het geene hem
best voorkwam , of met zyn leer-ftelfel , of

andere begunftigde gevoelens meest fchcen te

ftrookec.

Doch
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Doch in hevigheid en driften met anderen

hieromtrent te twisten , is zekerlyk onvoor-

zichtig : en hen , die van ons in dit ftuk ver-

fchillen, zelf te verketteren, is onheufch en
hefdeloos. Een befcheiden en bedaard onder-

zoek moet hier billyk plaats hebben , en de
zucht en Hefde der waarheid , om die te ont-

dekken ^ moet ons hierby gaande maaken en
bezielen^ ^

"

§. IIL

Op deeze wyze zullen wy dit ftuk , zoo
veel oüs doenlyk, nagaan, waaromtrent wy ons
deeze orde hebben voorgefteld : dat wy een^t

de gefchiedenis van dit onderwerp , of de vei-

fchillende gedagten der Geleerden daaromtrent

kortelyk opgeeven ;
— en ten tweeden ^ het

geene ons daarby meest waarfchynelyk voor-

komt, voorftellen; en eindelyk de gevoe-

lens van anderen zedig beoordeelen , en hunne
zwaarigheden popens het onze oplosfen.

XXIL D-eeJ, R pE
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DE EERSTE AFDEELING.

Waarin de gefchiedenis yan dit onderwerpt

en de verfchillende gedagten der Geleer-

den daaromtrent worden nagefpoord.

§. I V.

Het zou wel niet onaangenaam zyn , wan-

neer men , om dit fluk wat hooger optehaalen

,

naging , welke hieromtrent de gedagten van de

verftandigften onder de Heidenen , die over

zaaken van den Godsdienst iets nagelaaten heb-

ben 5
geweest zyn. Dan dewyl dit eene meer

dan gemeene kennis en belezenheid in derzel-

ver fchriften onderflelt : ep vooral ook , dewyl

het leerftuk van de onfterflykheid der Ziele by
hen al veel zeer in het donkere lag , en aan

veele twyfelingen onderhevig was , en by hen

,

die het zelve beleden , onder een inmengfel

van veele andere gevoelens bedolven lag , die

der waarheid niet weinig tot nadeel en bezwal-

king llrekten; zoo ZDirer veelligt weinig vrucht

van dit onderzoek te verwachten zyn.

Ook zullen wy niet onderzoeken , wat de

Joodfche Meesters hieromtrent gedagt en be-

paald hebben ; alhoewel het zich , uit hun ge-

voelen nopens de be&yd^iais , welker noodzaa-

kelyk-
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kelykhcid zy doorgaans zeer bygeloovig verhef-

ten , lichtelyk Iaat opmaken , dat zy van het

ontvangen of niet ontvangen van dezelve , der

Kinderen gelukkig of rampzalig lot afhangelyk

maken. Alhoewel 'er ook zyn , die met eenen

vermaarden Meester onder hun , AbenEzra
het voor eene dvvaaling verklaaren : „ dat een

5, lünd zonder de befaydenis ontvangen te heb-

5, ben , geflorven , geen deel zou hebben in

het toekomend leven. " Heidegger. His-59

ior. Patriarck T. IL Exerc. vii. §. 19.

Komen wy tot de vroegere Leeraars der

Christenen , wy vinden by hun een groot ver-

fchil van meeningen hieromtrent. Niet weini-

gen zyn 'er , die de Kinderen , wen ze onge-

doopt geflorven waren , tot de eeuwige vlam-

men verweezen ; gelyk J, G. Vossius, Dis-

put de Baptismo VII. §.21. getuigt. Wanneer
zy over den Doop en deszelfs noodzaaklykheid

handelden , verklaarden zich veelen ook om-
trent dit ftuk.

Onder de Griekfche Kerk - leeraaren heeft,

op die gemelde ftrengere wyze , zyn gevoelen

uitgedrukt DiONvsius , de Areopagiet byge-

naamd , in het Eoek de Hierarchta Ecckftafi.

c. 2^, by aldieu hy de Schryver van dat baek
R 2 maar
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maar is. Dus dagt 'er ook over Cyprianus,
Lihri de Lap/is ^ by Forbesius, Inflru&.

Hiftorico Theolog. L. X. c. V. §. 2 & 5. En
Cyrillus Hierosolym. Catech. IIL bjr

Vossius, 1. c. aangehaald. — Men fchreef

naamelyk , reeds in de tweede Eeuw , en nog
meer vervolgens in de derde , aan den doop de
uitneemendfte krachten en uitwerkfelen toe :.

dat die tot vergeving der zonden diende , de
wederbaarende en vernieuwende genade - gavea
des Heiligen Geests aanbragt : en beriep zich

daaromtrent op des Heilands uitfpraak. Joh. IIL

vs. 5. Gdyk van den Heer Venema , His-

tor. Ecclefiaft. K & N. T. ï. IIL p. 485. feq.

uit JusTiNus Mart. iRENiEUs, en Cle-
mensAlexandr. Kerkleeraaren in de twee-

de Eeuw 5 en Tertullianus , die in het

laatfte der tweede en het begin der derde Eeuw
leefde , is aangetoond , terwyl als getuigen hier

'

voor uit de derde Eeuw Cyprianus en Fir-

milianus worden aangehaald , 1. c. p. 66$:

Hieruit nu fproot het bezef van de onontbeer-

lyke noodzaaklykheid des Doops , en tevens
3

dat men de Kinderen , die ongedoopt ftierven

,

uit den Hemel en van de zaligheid weerde ,

naardemaal ze van het geene daartoe vereifcht

wierd , en den weg baande , ongelukkig ver-

fteken waren.

Meri
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Men gebruikte ondertusfchen die gemaatigd-

heid omtrent de Kinderen , die den marteldood

ondergiftgen , dat men het gebrek van den Wa-
ter-doop hun zoo zwaar niet toerekende , en

gunftiger van hun dagt, naardemaal de martol-

dood , dien men toen ook wel eenen bloed -

doop noemde , gerekend wierd niet alleen het

gebrek van den water-doop te vergoeden, maar
^ ook ruim zoo krachtig te zyn tot wegneming

der zonden, en om den menfch met God naauw

te vereenigen. Venema, l c. p. 486 feq. —

>

Ook was men zoo toegevend omtrent hen , die

buiten hunne fchuld den doop moesten derven

,

hoedanigen men na derzelver dood nogte den

hemel toewees, nogte ter helle doemde, maar

na zekere derde plaats , ofte eenen ftaat tus-

fchen beiden verzond. En dat dit ook het

heerfchend gevoelen in de vierde eeuw geweest

zy, heeft de Heer Venema, T. IV. p. 122

& feq. uit Chrysostomus , Gregorius
Nazianz. en Nyssenus , Basilius M.
en anderen getoond.

§. V i;

Onder de Latynfchc Kerk - leeraars zyn de
meesten ook met die gevoelens ingenomen ge-

weest. De vermaarde BislGliop te Hippo , in

de vyfde eeuw, Augusïinüs^ is veelcn

hierin een voorganger geweekt. Hy verklaar-

R 3 de ,
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de , dat de Kinderen , die ongedoopt , of bui'

ten den martel-dood uit dit leven wierden weg-
gerukt ^ niet in den hemel kwamen , maar aan

de ftraffen des tweeden doods onderhevig waren.

Lib. de Origin. peccato, c. i8. en eWta in zy-

ne fchriften , uit welken de getuigenisfen ver-

zameld en aangehaald zyn. by Forbesius ^

I. c. L VIIL c. IL §. lo. L. V. c. V. &c.
De erfzonde was , naar zyn oordeel , voldoen-

de , om de Kinderen , die van het geloof ver-

fteken, en het bondzegel, het welk de weder-

baarende genade , en den ingang ten hemel aan-

brengt 5 niet deelachtig geworden waren , tot

den afgrond der eeuwige rampzaligheid te ver-

wyzen. Dan gemaatigder
, gelyk ook an-

t3ere voor hem , dagt hy nopens de geene , die

buiten hunne fchuld den doop hadden moeten
derven. Ook ontüoég hy hen van dit harde

vonnis, die den martel -dood ondergaan had-

den. En over het geheel poogde hy dit onge-

lukkig lot der gedoemde Kinderen daardoor te

verzagten , dat hy den allerlaagften trap , ofte

het allerlichtfte van de verdoemenis hun Hechts

toefchreef ; naardemaal ze alleenlyk de erfzon-

de , en geen eigene ofte daadelyke zonden tot

hunnen last hadden. Dit gevoelen , met de
gronden , op welken hy her bewees , heeft de

Heer Venema , Eift. Ecckf, 1\ IV'. p. 567
feq. midsgaders hoe noodzaaklyk by den doop

fteldj^j p. 435. tiitvoerig vertoond. ,— Men
meent



KINDEREN na dit levbn. ü6j

meent ondertusfchen , dat Augustinus uit

groote hevigheid en drift in zyn twisten met
de Pelagiaanen, en om tegen deezien de erf-

zonde ftaande te houden ^ en de noodzaaklyk-

heid der wedergeboorte ende des doops te be-

toogen , tot die geftrengheid omtrent de Kin-

deren zou vervallen zyn. Forbesius, l.c.

L. X. c, V. §. I. — Ook heeft men aange-

merkt , dat die Kerk - vader hieromtrent wel

eens van zich zelven verfchilt , en niet altyd

op die zelfde wyze dagt of fchreef. Zie For-
BES. 1. C. §. 3. VOSSIUS , 1. C. §. 23.

Dan by dit alles word hy doorgaans onder de

voorftaanderen van der lünderen harder lot n^

dit leven gerekend.

§. V I I.

Hierin ^yn hem veele naargevolgd. Ful-
GENTius verklaarde , dat ze de ItrafFen des

tweeden doods ondergingen , en in den poel

van vuur gekweld en gepynigd wierden. Lil?.

de Incarncn. & Gratia Christi , & de Fide ad
Petr. Diac. c. 3 & 29. — Gelasius, Bis-

fchop te Rome , verwees hen in den oordeels-

dag ter flinkerhand van den Rechter. Ook
verfchilden Innocentius en Gregorius Magn,
hiervan niet. Hunne gevoelens , bewyzen en
woorden zyn by Vossius, L e. en Forbesius,

L c. §. 9. en elders aangehaald.

R 4 §. VUL
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§. V I I L

Toen in het vervolg van tyd de Schoolfche

Godgeleerdheid , gelyk men ze noemt ^ zich

eenen naam en opgang maakte , is *er öok over

dit fhuk niet weinig getwist. Gregorius
Ariminiensis 5 een Beftuurer van de Au-
gustyner orde , in het midden van de veertien-

de eeuw 5 een man van grooten naam , verliet

de in zynen tyd vry algemeen gunftiger gedag-

ten nopens het toekomend lot der Kinderen ,

en vereenigde , nevens eenige anderen , zich

met het gevoelen van Augustinus; waar-

om men hem ook den bynaam van een heul der

Kinderen (Tortor infantum) heeft toegelegd.

Zie G. G. Leibnitz , Iheodic. §. 92. En de ver-

maarde Spreuk -meester 5 Petrus Lombardus
,

die de Schoolfche Godgeleerdheid tot den hoog-

den top voerde , was , met veelen zyner aan-

hangeren , in het zelfde gevoelen. Sentent. IV.

Diff. 4. gelyk Forbes. 1. c. §. 7. heeft aan-

gewezen.

Ook hebben zich naderhand veele Bisfchop-

pen en Godgeleerden in Frankryk met hec ge-

voelen van Augustinus vereenigd , en de
Kinderen , die in hunne onnozelheid , doch
zonder doop geftorven waren , tot een eeu-

^^ig vuur gedoemd. Men ziet dit in eenen

Brief ^ uit naam van vyf Bisfchoppen aan Paus

Jnno"
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Inmcentius XII. tegen een boek van den KaN
dinaal Stondrati, gefchreeven ; alhoewel

zy daarin het gevoelen , dat de ongedoopte

Kinderen enkel aan ftrafFen van gemis onderhe*

vif. waren , niet durfden veroordeelen , naarde-

niaal die mening van Thomas Aquinas in

andere Mannen van naam zyne voorftaanderen

had. Leibnitz, 1. c. §. 93. Alwaar ook nog
aingen^crkt is, dat Nicolius het zelfde ge-:

voelen van Augustinus, tegen Jurieit te

bepleicen , dog ongelukkig ;, tot zynen taak ge-

nomen heeft,

§. I X.

Dit gevoelen heeft ook op de Trentfche

Kerk- vergadering gediend, dog weinige Aan-
hangeren gehad ; want die Vaders hebben het

gevoelen van Augustinus en Gregorius
Au I M I N. verlaaten , en daaromtrent iets anders

bepaald, waarvan wy vervolgens melden zullen,

Men heeft echter onder de Leeraars der

P oomfche Kerk , welken dat flrenger gevoelen

goed fcheen , en die de ongedoopt gellorvene

Kinderen verdoemden. Dusfchreef Bus^us,
de Sta ihiis hominum^ p. 151. 157 feq. 'er over.

En DoMiNicus A Solo, de Natura &
Grana^ L. II. c. 10. „ Dat het in de Room-
„ fche Kerk ^een meest aangenomen gevoelen

^, is , dat geen Kinderen , die den doop niet

R 5 5? daa-
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j^ daadelyk ontvangen hebben , dien ze zelf

„ niet eens verlangen kunnen , in het Koning-

^5 ryk der hemelen ingaan/' En Bellarmi-
NüSj, d& Amif. grat. ^^ Volgens het geloof der

^, Katholieke Kerk heeft men te ftellen , dat

5, de Kinderen, die zonder doop geftorven zyn

,, tot den eeuwigen dood gedoemd worden.

"

En elders : „ De Kerk heeft altoos geloofd ,

5, dat de ongedoopte Kinderen verloren gaan.

"

Ook geeft de Trentfche Katechismus , in het

hoofdftuk over den Doop, dergelyken op. Zie

J. G. Walch , Disf. Jheolog. de Fide Infan-

turn in utero^ §. (J.

§. X.

Onder de Protestanten is ons tot hiertoe geen

Godgeleerde bekend , die met dit harder gevoe-

len omtrent het lot der onnozelen zich veree-

nigd heeft , buiten den eenen beruchtten P.

BAYLE , die zyn werk opzetlyk fchynt gemaakt

te hebben , om tegen de Godlyke goedertie-

renheid en derzelver bedeelingen veele zwaa-

righeden op te ftapelen , als of hy zich aange-

pord vond , om de zaak der oude Manicheën en

hutine gevoelens te bepleiten. Deszelfs gevoe-

len hieromtrent hoeft hy , niet zonder de God-

lyke goedertierenheid hoonende trekken, in ee-

ne zwaarigheid das uitgedrukt : „ Wanneer een

^, zeer groot- volk over het geheel -zich aan opr

„ roer
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1^ roer en muitery had fchuldig gemaakt , daa

fy zouden het geen bewyzen van eene genoeg-

,, zaame en deoverhand hebbende genade zyn ,

j,, indien een honderd duizendlle gedeelte daat

5, van verfchoond wierde , maar de overige alle

,

,5 de onnoozele zuigelingen eens zelf niet uit-

5, gezonderd , den dood moesten ondergaan.'*

Refponf. ad Qiidejita ProvinciaL T. III. c. 148.

axiom. 18. heeft hy dit iiitgeiaaten , en c. 178.

p. 1223. die zelfde zwaarigheid wederom aan-

gedrongen , en zich als een verdediger van het

boven gemelde gevoelen van Nicolius op-

geworpen. Zie Leibnitz, 1. c. §. 133.

§. XI.

Dan dit omtrent de Kinderem min gmiflig

'gevoelen heeft by allen geen ingang ofte goed-

keuring gevonden. 'Er zyn ook onder de ou-

de Kerk - leeraaren , die nopens het jongde lot

der oniiozelen gunftiger gedagt hebben.

Onder de Griekfche Kerk -vaderen heeft

Irenjeus , adverf. Ha^ref, L. II. c. 22. zich

hierover dus uitgedrukt : 5, Christus heeft al-

55 Ie de leef- tyden der menfchen doorgewan-

„ deld , ten einde Hy allen behouden zoude ;

55 allen , zeg ik , die door Hem tot God we-

5, derom geboren worden : Kinderen , en klei-

„ nen ^ en knaapjes , en jongelingen , en ou-

5, dere
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;^ dere lieden : voor de onnoozele Kinderen

^^ (infans'^ is Hy een kind geworden , om de

5, kinderen te heiligen : en voor de jonge kin-

^, deren een jong kind , om te heiligen , die

„ van zulk eenen oudeitlom zyn." B o t s a c c.

MoraL gedan. p. 103. en Vossius 1. c. disp.

XIV. §. 7. hebben dit aangehaald , als een ge-

tuigenis uit de tweede eeuw voor den Kinder-

doop 5 daar de uitdrukking van wederom gebo-

ren te worden op doelen zou. De Heer Ve-
NEMA 5 die Hifi. EccL T. III. p. 467. deeze

plaats ook aanhaalt , en die betekenis der fpreek-

wyze ook toeflemt , vindt dit getuigenis hier

echter niet als ongetwyfeld ; dewyl 'er in het

voorgaande en volgende van den Doop geen
melding voorkomt. Dit wedergeboren te wor*

den door Christus zou dus , zyns oordeels , zoo
veel zeggen als geheiligd^ dat is , zqltg^ worden

door Christus. De zin van dit gezegde zou ,

by gevolg , kunnen zyn , dat Christus , alle

der menfchen leeftyden doorwandelende , door

dit zyn voorbeeld heeft willen te kennen gee-

ven , dat Hy gekomen was , om menfchen van
allerlei ouderdom , ook de kinderen , te heili-

gen , dat is 5 zalig te maken. En volgens

die verklaaring ligt die gedagte en ftelling , die

wy hier bedoelen , in dit gezegde rechtftreeks

en zeer duidelyk opgefloten.

In de vierde eeuw vinden wy Basilius
Magnüs, die den doop niet volftrekt noodza-

kelyk
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kelyk tex zaligheid ftelde ; want de geenen ,. die

nien niet zeggen kon den echten doop ontvan-

gen te hebben , welken men overzulks moest
oordeelennog ongedoopt te zyn, verklaarde hy ,

dat 5 ftichtingshalven , niet behoefden wederom
gedoopt te worden. Kon nu iemand , naar het

oordeel van dien Kerk- vader zalig worden, of-

fchoon hy 5 welvoegelykheids- halve, niet ge-

doopt ware ; hy zal dan ook den Kinderen, die

ongedoopt fterven , de zaligheid niet hebben af-

gefproken. Vossius, 1. c. Disp. VIL §. 25.

$. XIL _

Onder de Latynfche Kerk-leeraars was Ter-
TULLiANus , in de derde eeuw, wel van dat

gevoelen , dat de doop de heerlykfte nuttighe-

den en uitwerkfelen had ; hy begreep echter

ook, dat men dien daarom niet verhaasten mogt>
maar ried deszelfs uitftel aan , vooral ten aan-

ziene van de Kinderen. En nopens de Oude-
ren , die om de behoudenis hunner Kinderen ,

wen ze ongedoopt fterven mogten , bekom-
merd waren , die dan ook op hunne begeerte

3»

naar een gebruik , in dien tyd , dezelve ge-

doopt kreegen , fchryft hy , dat zy meer no-

pens het verkrygen , dan omtrent het uitftellen

van den doop, by aldien zy deszelfs gewigt be-

grepen , bekommerd zouden zyn. By het uit-

ftellen van dien" hadden de Christenen mets te

vree-
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vreezen ; want de behoudenis is , by een op-

recht geloof 5 veilig genoeg , en de Kinderen

worden door het geloof hunner Ouderen zalig.

En hiervoor brengt hy i Kor. Vil. vs. 14. by,
en verklaart die heiligheid , door den Apostel

aan de Kinderen tóegefchreven , als een voor-

recht van derzelver geboorte - lot , waardoor ze

tot heiligheid en zaligheid beftemd waren , en

in den zelfden ftaat raaken met hun , die uit

watef en Geest geboren worden , dat is , met
volwasfenen , die gedoopt worden. De Bap-
tismo , c. 18. & Lib. de Anima , c. 39, 40.

aangehaald by den Heer Venema, T. III.

p. 46Ö.

Ook was in de vierde eeuw een begunftiger

van dit betere lot der ICinderen, Cyprianus,
die 5 Epist. ad Fidem , L. III. Ep. VIII. dus

fchreef : „ Wat de Kinderen aangaat , wy
5, hebben allen geoordeeld (eene vergadering

5, naamelyk van LXVI Bisfchoppen) dat geen

55 menfchen-kind Gods genade en barmhaitig-

3, heid ontzegd mag worden.'* En vervolgens

:

35 Dat God zyne gunften zoo wel aan de Kin-

55 deren, als aan volwasfenen bedeelt. •

J5 Want God , die geen aannemer des perfoons

55 is 5 ziet oolc niet op den ouderdom , maar

5) vergunt aan allen eenen gelyken toegang tot

3, zyne hemelfche genade. Worden

^, den grootften zondaaren , die zich voorheen

„ zeer
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zeer tegen God bezondigd hebben, wanneer

ze naderhand gelooven , de zonden verge-

ven : word 'er niemand van den doop en de
genade uitgefloten ; hoe veel te minder mag
men dan een lünd uitfluiten , het welke ,

onlangs geboren , nog geen zonde gedaan

heeft 5 maar alleenlyk door zyne vleefchlyke

geboorte uit Adam onder de fchuld des dood$
ligt ? Zal dit niet zoo veel te eerder de ver-

geving der zonden deelachtig worden ; naar--

demaal aan het zelve geen eigene , maar
vreemde zonden vergeven worden ? Hier-

om , myn zeer geliefde Broeder ! is dit , in

de Kerk -vergadering , ons beiluit geweest

,

dat wy niemand mogen uitfluiten van den
„ doop , ende van de genade van God , die

„ omtrent allen barmhartig , goedertieren en

„ getrouw is. Moet nu dit omtrent allen waar-

5, genomen en vastgehouden worden; hoe veel

5, te meer dan ook omtrent de Kinderen en

55 jongst- geborenen^ die terftond na hunne ge-

,5 boorte fchreijen en weenen , en dus niet arur

„ ders doen , dan fmeeken : die overzulks de

55 voorwerpen van onze behulpzaame hand, en-

„ de van Gods ontfermingen zoo veel te meer
„ verdienen te zyn ?" En dit getuigenis,

fchryft Vossius, L c. Disp. XIV. §.9. is van
zoo veel te meer gewigt , dewyl het zelve het
oordeel was van LXVI Bisfchoppen , in eene
Kerk -vergadering*.

§. XIIL
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§. XII L

Ambrosius, een getuige uft die zelfde

eeuw , zegt , de Abrah. Patriarcha , L. IL
c. 2. .5 Geen aankomeling QProfeliet^ , die

5, oud van jaaren is
, geen kind , een inboor-

5, ling zynde , word 'er uitgeilooten ; want el-

5, ke leef-tyd is aan zonden onderhevig , en

,, overzulks ook vatbaar voor het bond- zegeL

5, — ' Indien iemand niet weder geboren

5, word uit water en den Heiligen Geest , kan

5, hy in het koningryk van God niet ingaan.

"

Daar word zekerlyk niemand uitgeilooten, geen

kind 5 niemand , die door eenige noodzaaklyk-

heid belemmerd is. Vossius 1. c. §. 10. '

—

En Hom IL. in obit. Valenün. zegt hy van den

overledenen , dat dezelve , hoewel ongedoopt

geftorven , een beter lot was deelachtig gewor-

den. En beroept zich op het voorbeeld van

Dayid ^ die terwyl zyn zoontje ziek was, rou-

we bedreef , uit vreeze , dat het hem ontrukt

zou worden ; maar niet langer weende , na daü

het geftorven was , naardemaal hy wist , dat

het by Christus was. Hy treurde over zynen

aan bloed - fchande fchuldigen zoon Amnon
,

insgelyks over den broeder- moorder Abfalom^

weetende , dat beiden in hunne zonden geftor-

ven waren. Maar over den dood van dit zyn
onnoozel zoontje had hy geen rouwe ; dewyl

hy geloofde 5 dat het zelve > als nog onnoozel

zyn-
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ïynde , leven zou. Fo r b e s i u s , die dit aau-

iiaalt , 1. c. L. X. c. 6. §. 2. merkt op dit be-

wys van dien Kerk -vader aan, dat dezelve van

oordeel geweest is , dat dit geen byzonder voor-

recht van Davids kind , boven die van andere

geloovigen geweest ware ; maar dat David zyne

hooftgronden van het wedérvaaren van alle kin-

deren der geloovigen , die in hunne kindsheid

fterven > ontleend , en dus niet uit een byzon-

dere ppenbaaring had*

§. X I V.

Vooral heeft zich de zaak der Kinderen ook

ieer aangetrokken de vermaarde Abt B e r n-^

HARDUS uit de twaalfde eeuw. Dorn. in ram^

palmar. Serm, i* Öpp. p. m. 33. fchryft hy
dus : 55 Die als een Kind geboren is , en den

35 ftand der onnoozele Eanderen tot zyn eerlle

3, lot verkoos , fluit ook thans geen Kinderen .

j, uit van de genade. Dit ftrookt met hunne

'

55 onnoozelheid , en is eene lichte zaak voor

55 zyne Majefteit , dat Hy door zyne genade -

^, goederen vervuUe , het geen natuurlyk bo-

55 ven hun bereik is." —- En Sèrni, fupeir

Cantio^ LXVI. fol. 186. gaat hy de verachte-

ren, van den Kinderdoop dus tegen : ^, Alhoe-

5, wel het Kind voor zich zelven niet fpréeken

35 kan , hier is echter het bloed van deszelfs

j, broeder , en wd zulk eenen broeder ^ het'

XXll Xhd. § ,, wem
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„ welk van de aarde tot God roept : hier is

„ tevens deszelfs moeder , de Kerk , die voor

5, het zelve roept : en het kind zelve , ziet gy
5, niet 5 hoe het hygt , en als aan de bronnen

3, des Zaligmakers tot God roept , weent en

5^ huilt : Heere ik word onderdrukt , wees Gy
5, myn borge ? Het fnikt om de hulp der ge-

35 nade , dewyl het onder den druk ligt van zy-

5, nen oorfprong. De onfchuld van het ellen-

33 dïg fchepfel roept , de onwetenheid van het

^3 kleine kind roept, de zwakheid van den doo-

33 peling roept. Alles roept hier dus : het bloed

3, des broeders , het geloof der moeder , het

35 gebrek des ellendigen , en de ellende des

„ gebrek|cigen : dit alles roept tot den Vader.
'*

Dit bevestigt hy met het voorbeeld van de ge-

loovige fmeekingen der Kananeeïfche Vrouw>
ten voordeele van haare dochter , die door den

Heiland geholpen is. En na eenige andere be-

wyzen zegt hy eindelyk : met de woorden van

iRENiEüs : 5, Hierom is Christus zelve ook

35 een Kind geworden , en heeft alle de trap-

55 pen van den m^enfchlyken ouderdom door ge-'

3, gaan 5 om in geenerlei ouderdom iemand zy-

35 ne hulp te doen derven." — Uitvoerig

fchryft hy ook over dit ftuk, EpiftoL LXXVII.
üd Rugon. de S. Vicïore , fol. 221. feq. daar

\vy 5 dewyl die brief zeer wydloopig is , deez0

hoofd- zaaken flechts uit optekenen, i.) Aan-

gaande de woorden van Christus tgtNikodemus:
^ indien
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indien iemand niet weder geboren word uit wa^

ter en geest , kan hy in het köningryk der he-

melen met ingaan , oordeelt hy , dat derzelver

verklaaring al te hard zy en niet kan aangeno-

men worden , wanneer men allen , die onge-

doopt fterven , mits zy aan eene verachting van

den doop niet fchuldig zyn , daardoor van de

zaligheid uitfluit. 2. ) Dringt hy aan , dat naar-

demaal de inftelling van den doop niet van ee-

ne natuurlyke wet is , en overzulks buiten ee-

ne voorafgaande afkondiging niet bekend kan
zyn 5 men de geene , die , eer ze nog daarvoor

vatbaar zyn , uit dit leven worden weggerukt,
niet veroordeelen mag. 3.) Op de zwaarig-

heid, die hier van eene verdoemende erfzonde

gemaakt word , antwoordt hy, dat God, bui-

ten den doop en de voorgaande befnydenis »

ook nog andere middelen heeft , om menfchen
zalig te maken.

In dit gevoelen ftonden ook deszelfs tyd- ge-
nooien, HuGO DE S. VicTORE en Petrus
Blesensis, aangehaald by Forbesius, 1. c*

c. 7. §. I. en Vossiüs , L c. §. 22.

§. XV.

Onder de Protestantfche Godgeleerden vindt
men eenpaarig genoeg , dat ze omtrent dit (luk

zeer gemaatigd gedagc hebben. Dan e-er yff'f

1 S a 4at
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dat nagaaft , moeten wy nog de gedagten vatf

zommige , die met het tweederlei gemelde ge-

voelen niet inftemmcn , vernemsen.

Dewyl inen hieromtrent niet wel iets vinden

kon 5 het geene in alles met andere bekende
waarheden , of aangenomen ftellingen overeen

te brengen was , hebben zommige goedgevon-

den eenen middenweg inteflaan. Dus heeft iii

de vierde eeuw Gregorius Nazianz,^
Orat. de hapt, Iheod, ap. Forres. L. X. c. 5.

% 9. reeds geoordeeld , dat de Kinderen zoo
weinig met de hemelfche hecrlykheid beloond ,

als tot de ftrafFen der verdoemenis van een recht-

vaardigen Rechter veroordeeld wierden ; voor

zoo veel ze den doop niet ontvangen en echter

ook aan daadelyke zonden zich niet fchuldig

gemaakt hadden. — En de geleerde Kerk-

vader Athenagoras 5 in de tweede eeuw ,

Lib. de Refiirre&. p. 185. was van gedagten ,

dat 5 naardemaal de Kinderen goed noch kwaad
gedaan hadden , zy zelf niet eens in het laatfte

oordeel eene plaats konden hebben. Venema*
Dijfert Sacr. p. 537.

De oude Pelagiaanen konden ook de onge-

doopte Kinderen zoo weinig tot het koningryk

van God toclaaten , als zy dezelve tot de hel-

fche pynen durfd^in verdoemen ; maar weezen

hun eene zekere derde plaats toe , de voorburg

der Vadergi (limbus Pairum) genaamd. For-
•':^

.

"^

^ ^

BES.
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BES. 1. c. L. VIII. c. II. §. ao, 21. — De
Heer Venema , I. c. T. IV. p. 568. merkt

aan , dat ze oiiderfcheid maakten tusfchen het

-eeuwige leven, en het koningryk der hemelen:

. het eerfte vergunden zy den Kinderen wel , we-
gens derzelver onnoozelheid , en onzondigen

llaat , doch alleenlyk wen ze gedoopt waren ,

volgens Joh. III. vs. 5. En dit word van 'Au-

gust in us eene plaats van tweede gelukzalig"

heid genoemd. Dan het blykt nergens duide-

lyk 5 waarin dat onderfcheid tusfchen het eeu-

wige leven en het koningryk der hemelen zou
beftaan hebben. Dog het bekende zeggen van

Pelagius nopens de Kinderen was : Waar
ze niet heenkomen^ weet ik^ maar wüarzeheen
gaan , weet ik niet : waardoor hy eenen mid-

denftaat tusfchen hel en paradys bedoelde. En
dit gevoelen wierd in de Karthageenfche , ofte

Mileritaanfche Kerk - vergadering veroordeeld.

Ook waren 'er onder dé-^anhangeren van Pe-
lagius , die zulk eenen middenflaat verwier-

pen ; maar in beiden ^/erfcheiden trappen fiel-

den. Het is echter waarfchynlyk , dat ze eene

natuurlyke gelukzaligheid , buiten het zalig aan-

fchouwen van God , onder de benacwing van
het eeuwig leven bedoelden.

Nog anders begrepen het de halve Pelagiaa-

nen , dat naamelyk de Kuideren
, geduurende

den llaat van onngozelheid geftorven ,
geoor-

S 3 deeld
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deeld zouden worden naar het gecne zy zouden
bedreven hebben , by aldien ze den (laat van
voUvasfenen zouden bereikt hebb«n : en over-

zulk3 ten deele vrygefproken , ten deele ver-

doemd worden. De Heer Venema Dis/ert.

Sacr. p. 537. houdt dit voor ongerymd , naar-

demaal 'er niet geoordeeld word over het geene

iemand nog zou doen , maar over het geene hy
gedaan heeft» En hierby moest ook eene zoo*

genaamde , naderhand zoo veel twist -ftof uit-

geleverd hebbende , middenkennis onderfteld

worden. Uit deeze aan God toegeëigende ken-

nis hebben ook zommige Leeraars der Augsburg-

fche Belydenis der Kinderen zalig of rampzalig

lot afgeleid , gelyk Walch , 1. c. §. 3. ge-

tuige , en het gevoelen van J. Hjlseman
daaromtrent vertoont.

§. XV L

De meeste School -geleerden durfden hen
wel niet tot de helfche vlammen veroordeelen

,

maar verwezen hen tot eene zekere voorburg

,

in welke zy wel niet te lyden , ofte geen ftraf

te ondergaan hadden, doch van het zaligend aan-

fchouwen van God verfteken zouden zyn. —
Doch zommige drukten zich daaromtrent liever

zoo uit , dat ze wel niet in de hel geftraft wor-

den , maar eene lichtere fooit van ftraf zouden

hebben te ondergaan^ niet eene branding, maar

eene
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eene gevangenis. — Dit gevoelen wierd door

de H. Brigitta , die in de veertiende eeuw
eenen grooten naam had , byzonder begunftigd

en onderfteiind ; dewyl men van derzelver ge-

waande openbaringen te Rome veel werks maak-

te ,
gelyk Leibniïz, 1. c. §. 92. heeft aan-

gemerkt. Bykans op diezelfde wyze heb-

ben, gelyk aldaar §.93. getoond is, Thomas
Aquinas, Bonaventüra en andere daar

over ook gedagt , en gefield , dat ze wel eene

ftraf van gemis , maar niet de ftrafFen van ge-

voel te ondergaan hadden : voor zoo veel ze

naamelyk ongedoopt geftorven waren. Dit word
ook van FoRBESiüs, 1. c. L. X. c. 6 §. &
c 7. §. I. aangetoond.

In de Trentfche Kerk-vergadering wierd door

de Godgeleerden van de Dominikaaner-Orde

bepleit , dat de ongedoopte Kinderen , die voor

het gebruik der rede geftorven waren , na de

opftanding in zekere voorburg , ofte onderaard-

fche plaats in de duisternis zouden opgelloten

,

doch niet door het vuur gekweld worden : ge-

lyk van P. Sarpiüs , hiflor. CmciL Irident.

p. 157. bericht is.

Alhoewel nu dit gevoelen veel gemaatigder

is dan het bovengemelde ( §. 5— 10.), zoo
is echter de praktyk der Roomfche Kerk daar-

omtrent zoo gemaatigd en toegevend niet ; naa-

demaal de geene , die nog ongedoopt zyn 5 als

S 4 flaa-
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flaaven en een eigendom vnn den Duivel Wor-'^

'

den aangemerkt , uit welken de Duivel , dooi^'

eenen plechtigen ban (^exorcismus ^^ word uit-

gedreven , eer ze werklyk gedoopt worden. En
den geenen, die ongedoopt fterven, word geen
begraafplaats op de kerk - hoven der Christenen

vergund , maar ze moeten elders pnder dexk

grciid geftopt worden. ;f

§. X V I L .

Dan hierby hebben zomtnige geoordeeld het;,

riog niet te moeten laaten berusten , maar den
Kinderen zelf die ongedoopt overleden w^ren ,

eene zekere natuurïyke gelukzaligheid toege-

fchreven , gelyk , volgens Leibnitz , 1. c,

AmbROSIUS CaTHARINUS, AlpH. SALt>

MERo , Luö. MoLiNA , eu andere gefield'

liebben.

De Godgeleerden van de Franciskaaner ordq

beweerden in de Trentfche Kerk - vergadering ,

dat ze pp zekere plaats boven den aard -kloot

verheven , en in het licht hun verblyf zouden
hebben. Zommige beweerden ook , dat ze met
de Wysgeerte , en befchouwing van de dingen

der natuur zich bezig houden , en zulk een ge-

noegen genieten zouden , als die geene in dit

|§ven ondervinden 5 die zich met voorfpoed in

Ö6 uitvinding en gntdekJui-g yan zaaken kwyten,

. '

'

OqJï
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Ook voegde A. C a t h a r i n u s hier nog by

,

dat ze van de heilige Engelen en gezaligde men-

fchen zomtyds bezoeken ontvangen en vertroc^-»

tingen genieten zouden. Zie Sarfius 1. c. vcf

Zelf keurde de Kardinaal FaANcSFON-ri
PRATUS dien toeftand eener gelukkige onfchuld:

der Kinderen nog boven den ftaat der gezaligde
'

zondaaren. j. Alhoewel , fchryft hy , God hen

5, niet tot de hemelfche heerlykheid toelaat

,

„ begunftigt Hy ze echter met eene andere en

,> veel grootere weldaad, die zy , en wy zelve

„ ook y by aldien daaromtrent eene keuze te

5, doen ftond , ongelyk hooger , dan den he-

55 mei , waardeeren zouden. En deeze wel-

55 daad is , dat ze , door eenen vroegtydigen

55 dood weggerukt , nopens hunne perlooneele

55 onfchuld in veiligheid gefteld , buiten de mo-

j, gelykheid van zoo veele, ten deele vergeef-

,5 lyke , ten deele doodelyke zonden geraaken

,

j, en aan geduurige en oneindige gevaaren van

55 en verzoekingen tot zonden onttrokken wor-

55 den 5 aan welken zy met den voortgang der

55 jaaren onvermydelyk zouden blootgefteld zyn

,

55 en dus de eeuwige helfche ftraf tot eene prooi

55 worden. Hy merd weggerukt ^ opdat de boos^

55 held zyn verfiand niet zoude verandertn , of

5, de Hst zyne ziel bedriegen. Wysh. IV. vs. 9/*

Deeze zyn deszelfs eigene woorden , by Leib^
IJixa l g, aangehaald*

S^5 DiÉ



•8i& Over het ZEDELYK LOT der

Dit was ook het gevoelen van Alb. Pig^
Hiüs , die niet alleen eene ftraf van gemis den
Kinderen flechts toefchreef , gelyk het meest

by de School -geleerden aangenomen gevoelen

medebragt ; maar ook zich verbeeldde , dat ze

aan eene vry vermaaklyke plaats , het zy in dee-

ze 5 het zy in eene andere weereld zich bevin-

den 5 en onder het genot van eene zekere na-

tuurlyke gelukzaligheid , God loven en danken

zouden ; alhoewel uitgellooten van het koning-

ryk der hemelen , dan hierover zouden ze geen

ongemak hebben , niet treuren , of zich bekla-

gen. Want dit zou eene tegenftrevigheid tegen

Gods wil zyn , die niet vry ware van zonde.

En naardemaal ze in dit leven geen verkeerde

wils -neigingen gehad hebben, zoo was het ook

niet waarfchynlyk , dat die in een ander leven

in hun zouden plaats hebben. Dus word des-

zelfs gevoelen voors;efl:eld van P. Martyr,
Loc, commun. Cl. II. Loc. i. §.5. & Cl. III.

Loc. I. §. 35. gelyk ook A. Rivetus , Ca-

ihoL Orthod. Traft. IIL Q. 3. Opp. T. III. p.

304. het zelve heeft voorgefteld , die ook ze-

keren DE SiLBON aanhaalt, als vereenigd met

dat gevoelen.

§. X V I I I.

Zedert de zestiende eeuw , met welke de

Kerk-herforming begon aan te lichten , vindt
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tnen, dat de Protestantfche Godgeleerden dooi-

gaans vry gemaatigd over dit ftuk dagten. Al

meest komt men daarin overeen , dat men no-

pens de Kinderen , die voor eenen volwasfenen

ftaat , en het gebruik der rede derven , het zy

ze gedoopt , of ongedoopt zyn , het goede na

dit leven hoope. En nopens de Kinderen der

Christenen meent men , dat hun het geloof in

Christus , het eenige middel , om de genade en
zaligheid , door Christus verworven , deelach-

tig te worden , niet kan ontzegd worden. Dan
hoewel men nopens het geloof en de wederge-

boorte , de voorwaarden der zaligheid , door

Christus , ten aanziene der volwasfenen , zich

onderling niet wel verltaan , en dezelve niet

gereedelyk verklaaren , ofte bepaalen kon , in

welk eenen zin , en hoedanig men die aan de
Kinderen zoude kunnen toefchryven ; zoo ver-

werpt men echter daarom de zaak , of die gun-

ftige gedagte nopens het toekomend lot der Kin-

deren niet. En het gefchil nopens die voor-

waarde der zaligheid word by veelenjaangemerkt

en behandeld , als of het flechts een woorden -

twist ware. En over het geheel laat zich , no-

pens die voorwaarden van der Kinderen zalig-

heid, aanmerken 5 dat de Protestantfche Godge-
leerden daaromtrent een drieërlei gevoelen om-
helzen. Want zommige vinden alles in Chris-

tus , en de genadige toerekening van deszelfs

verdienden , wat tot der Kinderen zalig lot na

dit
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dit leven behoort. — Andere zoeken en ftel-

len die voorwaarden perfoonelyk in de Kinde-
ren > en tusfchen dee^en heeft dan in 't byzon-
der het gefchil plaats , nopens de wyze , hoe
men dezelve in die onderwerpen moete begry-

pen. — En nog andere gaan hier te rug tot

de Ouderen , in welken de Kinderen gerekend
worden , in welken men dan ook de vervulling

dier voorwaarden iMt , die den Kinderen , uit

hoofde van een natuurlyk onvermogen , ont-

breken zou. Dan , zonder juist naar deeze or-

de ons hier te fchikken, zullen wy de gedagten

van eenige Godgeleerden opgeven.

§. XIX.

By de Broederen van de Augsburgfche Bely-

denis word al meest het in de tweede plaats ge-

melde gevoelen , aangaande de voorwaarde der

zaligheid in de Kinderen , aangenomen.

Men vindt in de Formula Concordide , uit

den grooten Katechismus van Lutherus,
hieromtrent dit voigende : ,, Wanneer wy zeg-

9, gen , dat de Kinderen gelooven , en het ge-

3, loof bezitten , is het geenzins onze mening,

3, dat zy op eene verftandige wyze werkzaam
5,- zyn 5 en geloofs - daaden oefFenen zouden.

„ Maar wy willen daar door die dwaaling van

,5 hun tegengaan , die zich verbeelden , dat de

f7 l^-
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- gedoopte Kinderen Gode behagen , en zon-

„ der eenige werking des Heiligen Geests iü
'

hun , zalig worden. En alhoewel wy niet

duidelyk verftaan , of met woorden ook niet

,^ verklaaren kunnen , welke en hoedanige die

^, werking des Heiligen Geests in de Kinderen

.

M zy , die gedoopt worden ; zoo is het nocH-

5, tans uit Gods woord zeker , dat ze 'er is en

„ plaats heeft." Dit heeft uit Chemnitii
Exam. Concil Trident. ad Can. XIII. de Bap-

tism. aangehaald J. L. Fabricius Dialog. de

Fide infantutor, Opp. p. 394*

Chemnitïüs zelve heeft dit ftu|c ook uit-

voeriger behandeld , waarvan Fa b r i c i u s L c.

p. 395. dit uittrekfel geeft : „ Dat den Kin-

5, deren , zoo veelen 'er zalig worden , de Hei-

5, hge Geest van God gefchonken word , die

„ in hun zekere v^erking heeft en voortbrengt.— Dat wy den aart van die werking en die

gave niet verftaan , ofte met zekerheid be-

paaien kunnen, die wy echter, hoedanig ze

ook moge zyn , het geloof noemen.

Niet als of dit zulk eene toeftemming in het

verftand en vertrouwen der harten ware ,

hoedanig 'er in volwasfenen plaats heeft

;

maar dewyl dat middel , waar door Gods ko-

^ningryk , in het woord en de bond - zegelen

aangeboden , aangenomen word , in de Hei-

lige Schriftuur dien naam draagt.

r . , J. GER.
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J- Gerhardüs verftaat door het daadelyk
geloof, het welk men den Kinderen niet af-

fpreken mag, allerlei werkingen des H. Geests,
hoedanigen die ook zyn mogen , die tot 's men-
fchen gerechtigheid en zaligheid dienen. I/h^.

P^g- 397- Ook worden aldaar aangehaald

Baldüinüs, Brochman en Hulseman,
als die mede in den Kinderen het geloof erken-

nen. — De laatstgenoemde erkent zelf in de
Kinderen de wedergeboorte , hoewel niet de ,

in eenen naauweren zin dus genaamde , beke-

ring. En elders leidt hy der Kinderen behou-
denis ook af uit de zoogenaamde midden-kennis

(^fcientia media "^ van God, en uit een voorge-

zien geloof, het welke zy, by aldien een lan-

ger leven hun vergund ware , zouden gehad
hebben. Zie J. G Walchii DiJJen de Ft-

de infanum in utero
, §. 3.

Seb. Schmidt heeft op de vraag : Of de
Kinderen , die voor den achtften dag , en dus

zonder de befnydenis ontvangen te hebben
,
ge-

ftorven waren , ook waren zalig geworden ? dit

te recht geantwoordt : „ Wel zeker ; want
naardemaal ze door niemands fchuld , maar
uit eene flipte gehoorzaamheid aan het God-
lyk voorfchrift van dat bond- zegel verftekeii

waren ; zo mag men omtrent dezelve geen
mindere genade van God ftellen plaats te

hebben, dan omtrent de Kinderen van zulke



KINDEREN ka dit ievem. 287

5, Geloovigen , die tot de befnydenis niet ver*

„ plicht waren. Johannes do Dooper wierdt

5, voor de befnydenis , en nog in 's Moeders

5, buik zynde, met den Heiligen Geest vervuld.

^, David geloofde de zaligheid van zyn op den

5, zevenden dag gellorven Kind zoo zeker, als

„ hy zyne eigene hoopte. Want de belofte,

„ die den Ouderen door de befnydenis toege-

5, 'past en verzegeld wierd, dat God hun God,
„ en hunnes zaads God zou zyn, kon niet fei-

3, len ^ zoo lang de menfchen niet door hunne

5, eigene fchuld dezelve verydejden. " Aange-
haald by Walch 5 1. c. §. 5. , die 'er deeze
aanmerking, by gevolg - trekking , by voegt;
Had dit plaats nopens de Befnydenis , men
heeft nopens den Doop dan ook het zelfde te

denken.

$. XX.

Eenftemmig met deeze gedagten heeft zich

ook verklaard J. Tarnoviüs , Comment. in

Proph. min. (iS Jon. IV. vs. 11. die de Kinde-
ren , die voor de befnydenis geftorven waren ,

in het zelfde lot en geval fielt met de Dochter-
tjes onder het Oude Testament , die voor de
jaaren van onderfcheid geftorven , uit kracht der
Godlyke belofte zalig geworden waren : insge-

lyks met dat van de Kinderen der Israëlieren ,

die gcduurende de veertig- jaarige reize door de^

woes-
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woestyne onbefoeden geftorven tr^ren , ]o$*

y. VS. 7. Ook met den toeftand der Knecht-

jés , die door het wreede bevel van den Egip-

tiichen Koning in de wateren gefmoord waren ,

Exop; I. VS. 22. Gelyk ook nog met het lot

d^éï'Onnoozelen, die by andere vervolgingen

"

door "den dood waren weggerukt, ï Makkab/I."

en a Makeab. VL En waarom zouden wy
thaiis onder het Nieuwe Verbond aan derzelvef

^ligheid wanhoopen ?

: Dezelfde haalt het ook als merkwaardig aan ^

het geene door H u n n i u s , Loc. de Baptism,

gefchrcven is :- 5, Dat Christus in den buik

5, zyner Moeder een Kind had willen worden

,

„ om daar mede aantetoonen , dat Hy ook dé '^

^,t Kinderen van Godvruchtigen, terwyl ze nog

55 in de baar -moeder waren, heiligen wilde en

3, kon ; by aldien ze ook het gewoone zegel-

j, teken der wedergeboorte niet mogten deel-

„ achtig worden.

"

Het gevoelen van D anh au er hieromtrent

heeft Leibnitz , 1. c. §. 98. opgegeven aldus:

Vraagt iemand nopens de wyze en het middel

ter zaligheid van zulk een Kind : wy laaten

dit , voor zoo veel het Gods zaak is , aan

Zyne wysheid over : voor zoo veel de doop
met den Heiligen Geest als een middel tus-

fchen beiden komt , hoopen wy daaromtrent

het goede. En hiermede wierd Johannes de

„ Deo-
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Dooper op eene uitmuntendfte wyze begun-

ftigd. Van 's Kinds kant is het eigene geloof

het middel daar over ónze geleer-

de Feurborn naauwkeurig gehandeld heeft.

Is het nu onmogelyk , zonder geloof Gode
te behagen , zulke Kinderen moeten dan , by

aldien ze zalig worden , noodzaakJyk ook het

geloof in hun hart deelachtig worden.

"

En nopens de Kinderen der Heidenen fchreef

B. Hofman , <Sympf. JheoL Dogmat. p. 329.
Dat het wel zeker is , dat Gods toorn op
hun blyve , by aldien ze niet op eene bui-

tengewoone wyze door den Heihgen Geest

wedergeboren , en met het geloof begunftigd

worden. Dat nu dit gefchieden kan , daar

aan mag niemand twyfFelen ; maar of het ook
daadelyk gefchiede , dat laaten wy aan de

Wysheid en Barmhartigheid van God over/*

Leibnitz 5 1. c. §. 93. daar Danhaüer
ook aangehaald word.

Nog eenen ftap verder ging hier Tob. WAG-
K e r , wylen de Kantfelier der Akademie te

Tubingen , die omtrent de Kinderen der Hei-

denen het goede dagt , en hun , naardemaal ze

in hunne onwetenheid gefield waren , verfchoo-

ning en vergeving billyk meende te mogen toe-

fchryven. Hy oordeelde , dat die mening meer
waarfchynclyk was , die mede brengt , dat God
in zyn oordeel over de zulke naar de Barmhar

XXU. DeêL T tig-
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tigheid overfloeg , en ze met de zaligheid be*

gunftigde , dan wanneer men hec tegengeftel-

de harder gevoelen , het welke die Kinderen van
de zaligheid uitfloot , omhelsde. Zie Pfan-
N E R 5 Syftem. IheoL GenüL piirior. c. XXIL

Wy befluiten hier uit , het geene ook de

Tchrandere L e i b n i t z , 1. c. billyk hier uit

heeft opgemaakt : „ Dat de Evangelifche God*

5, geleerden met veel gemaatigdheid hier om-

,, trent gewoon zyn zich uittedrukken : terwyl

5, zy die zielen aan het oordeel en de Genade

5, van haaren Schepper overlaaten. En voor

„ ons zyn immers alle die buitengewoone we-
5,' gen verborgen , langs welken God de zielen

„ verlichten , en van welke middelen Hy zich

3, daaxtoe bedienen kan."

§. X X I.

Komen wy eindelyk tot de Godgeleerden

van onze Kerk , ofte de Hervormden , deeze ,

hoe zeer zy ook van anderen , wegens de leer

eener byzondere genade , en andere daar mede
verknogte leerftukken, bedild en gehekeld zyn,

zyn echter , ten aanziene van der Kinderen

jongde lot , ook zoo gemaatigd van denkwyze

,

dat ze hen geenzins van de Godlyke genade en

€ene eeuwige zaligheid uitfluiten. Dit zal ops

uit
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rit eenige Haaltjes en getuigenisfen , hoe zyzich

daarover uitdrukken , nader blyken»

Z vv I N G L 1 u s althans ontkent de genadewer-

kingen des Heiligen Geests in de Kinderen geen-

zins , wen hy 5 Opp. T. II. Hb. de Baptismo ,

p. 607. zegt : 5, Wie onzer kan met zeker-

„ heid weeten , op welk eene wyze de Heere

5, in de Kinderkens woont ? Zouden wy niet

5, zeer fchaamteloos handelen^ wenwyverme-

5, tel ons zouden aanmaatigen over zulke zoo

5, zeer verborgene dingen iets te willen be-

,, paaien" ?

Niet minder heeft ook Calvinus voor der

Kinderen belangen gepleit , Inftit. Chrijl, reUg.

L. IV. c. 16. §. 17. kan hy het niet verkroppen ,

dat de Wederdoopers hen ten dood veroordee-

len , en zegt : ,5 Naardemaal de Schriftuur

verklaart , dat wy allen in Adam llerven , zo
volgt 5 dat 'er geen hoop ten leven 5 dan al-

leenlyk door Christus , voor ons overig is*,

Om nu erfgenaamen des levens te worden ,

moeten wy deelgenooten van Hem worden*

En zegt de Schriftuur ons elders , dat wy al-

le van natuur onder Gods toorn liggen , en iti

zonden ontvangen zyn, die ons altoos doem-
fchuldig maken ; wy moeten dan , om in het

koningryk Gods te kunnen ingaan , wederge-

,^ boien 5 en Christus ingelyfd worden. Maar

j> hoe, zeggen zy 5 zullen de Kinderen weder*

T 2; ,,
gew
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5) geboren worden , die van goed noch kwaad

„ bezef hebben? Wy antwoorden hun, dat,

„ alhoewel Gods werk onder onze begrippen

yy niet valt , echter geenzins voor niet met al

5, te houden zy. Vervolgens , dat het zeker

3, is , dat de Kinderen , die behouden zullen

3, worden, (en dat 'er eenige uit die jaaren be-

,, houden worden , kan men niet ontkennen
,

)

3, alvoorens van den Heere wedergeboren wor-

3, den ; dewyl ze zondaars van hunne geboorte

3, af zyn, en dus by God verfoeijelyk en w^l-

3, gelyk zouden blyven moeten , by aldien ze

„ niet gerechtvaardigd wierden." En dit be-

bevestigt hy met het voorbeeld van Johannea

den Dooper , aan welken God getoond heeft ,.

wat Hy ook in anderen doen kon. „ En het

55 is 3 zegt hy wyders , te vergeefs , dat ze

33 hier op die uitvlucht maken , dat dit flechts

3,, eenmaal gebeurd is , en daar uit overzulks

3, niet volgt , dat de Jieere dus doorgaans met

3, en omtrent de Kinderen handelc. Want wy
3, beredeneeren flechts hier uit , dat zy zonder

3, grond de Godlyke kracht binnen zoo enge

3, grenzen beperken , waarin ze zich dog geen-

3, zins bepaalen laat."

55

^5

5)

En hiertoe, dus vaart hy voort, §. i8, 19.

is immers Christus van zyne eerfte kindsheid

af geheiligd , op dat Hy uit iederen ouder-

dom zonder onderfcheid zyne Uitverkorenen

55 Üï
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;, in zich zelven zoude heiligen. — — —
„ Hebben wy in Christus een volmaaktst voor-

„ beeld van alle die genade - bedeelingen , met

„ welken God zyne Kinderen begunftigt : wy
„ hebben in dit opzicht daarin dan ook een bj^-

wys 5 dat de kinderlyke ouderdom niet ten

eenemaal met de heiligmaaking onbeftaanbaar
99

„ is. En zou het ook wel veilig zyn ,

9, wanneer wy ontkenden , dat God zich op de

eene of de andere wyze aan de Kinderen ont-

dekken kon ? — < En alhoewel het

geloof uit het gehoor is , kaai men het zelve

daarom nog in de Kinderen niet ontkennen.

Want het zou zeer vermetel zyn , God aan

dit middel te willen binden , ofte Hem dit

„ als eene ftandvastige regel voortefchryven.

„ En dit is ook geenzins de mening van den

„ Apostel. En heeft niet God ook in de roe-

5, ping van veelen door de inwendige verlichting

„ zyns Geests , zonder de uitwendige predi-

„ king 5 zyne waare kennis medegedeeld " ?

9»

9y

99

P. Martyr maakt wel eenige zwaarigheid,

om den Kinderen een geloof toeteftaan , het

geene hy ook tot derzelver zaligheid niet noo-
dig vindt ; dit echter ftelt hy daaromtrent als

voldoende , dat de J<;inderen , zoo veelen 'er

zalig worden , met den Heiligen Geest voor-
zien 5 en daar door bewerkt worden : deeze is

de oorzaak en wortel van geloof , hoope , lief-

T3 de,
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de 5 en alle die deugden , welken Hy vervol-

gens werkt in Gods Kinderen , hoedanigen /.y

dan ook , wanneer hunne jaaren het toelaaten

,

naar buiten vertoonen. Dan op dit gezegde

laat hy eindelyk volgen , dat zulke Kinderen in

zekeren zin ook Geloovigen kunnen genoemd
worden. Loc. Com. ClalT.lV. Loc.viii. §. i^.

En W. MuscuLus was van oordeel , dat

de geene , die den Kinderen een geloof toe-

fchryven , daar door eene zekere verborgene

werking des H. Geests verflonden , waardoor Hy
naar Gods genadig welbehagen de Uitverkorene

met eene voorkomende genade begunftigd , waar

over wy niet oordeelen kunnen. Hy legt in

hun een zaad, het welk de vervvorpelingen niet

deelachtig worden. Loc. com. p. m. 304.

Dus heeft ook B. Aretius, Prohlem, 80.

geoordeeld, dat men al te voorbaarig handelde,

wanneer men den Kinderen het geloof ten ee-

nemaale ontzeide ; naademaal het in zekere op-

zichten wel ontkend kon , doch in zekere op-

zichten ook toegedaan moest worden,

§. XXI I.

Z. Ursinus fchryft ook , Explic. Cateck

Hcidelb. ad Qucejl. 74. 5, De Kinderen geloo-

,, ven op hutine wyze . ofte naar maate vain

„ hiia-
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v, hunnen ouderdom , hebbende eene helling ^

,5 ofte neiging , om te gelooven. Het geloof

j, is in de Kinderen by wyze van een vernio-

55 gen en neiging, niet daadelyk met werkzaam-

5, heden ,
gelyk in volwasfenen. Dè

5, Kinderen hebben ook den Heiligen Geest

,

„ en worden , naar maate him ouderdom het

5, toelaat , daar door wedergeboren.

"

F. JuNius verklaart het als onbeftaanbaar

met de waarheid, wanneer men ontkent , dat

de Kinderen niet zouden in Christus den ou-

den menfch afleggen , en den nieuwen menfch
aandoen kunnen. Want dit te ontkennen 2ou*

de even zoo veel zyn , als of men wilde be-

weeren , dat Christus in hun dat beginfel vail

hebbelyke genade niet kon werken. Opp. T. IL

pag. 187. Dezelfde houdt ook dikwyls

ftaande , tegen Gratianus Prospkr, dat

men het geloof , alhoewel niet uitgewikkeld en

in zyne form , of door zulke werkzaamhe<len ,

als zich in volwasfenen openbaaren , nochtans

ten aanziene van deszelfs wezen en wortel dea
Kinderen niet ontzeggen kan.

A. RivETus, Cathol, Orthod. IraB. IV*.

Qu^jl.W. Opp. Tom. III. pag. 387. fchreef;

„ Wy erkennen , dat God in de Kinderen het

j, geene ," by de tederheid van hunnen ouder-

„ dom , in hun ontbreekt , door de inwendige

ï 4 „ wer-
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„ werking van zynen Geest vervult , die het

5, zaad des geloofs in hun verwekt , en door

5, zyne kracht de verdienften van Christus hun

55 toepast , waarvan ze op hunnen tyd de on-

„ dervinding zullen krygen."

D. Parjeus, Comment. in Genes. XVIL
VS. 14. verklaart het gevoelen van Au gust i-

Nus als al te hard, en niet gegrond in Gods
woord , ook niet ftrookende met de Christelyke

liefde. Opp. T. I. p. 255. Eu de onnoozele

Kinderen te Bethlehem , op bevel van Hero-

des , omgebragt , houdt hy voor de eerfte bloed-

getuigen van den Heere Jezus , en ftelt , dat ze

zalig zyn geworden. Comment. in Matth. IL
ibid. p. öiö.

Wy voegen hier eindelyk nog by A. Wa-
lrus, die, Opp.Jheolog, T. L p. 493. op de
overeenftemming met Ursinus, Sohnius,
B u c A N u s , en veele anderen zich beroept ,

en dit fchryft : „ Wy zeggen , dat de Kinde-

^, ren (wy nemen die thans onbepaald , laaten-

55 de aan God zyne oordeelen
, ) onder de ge-

^5 loovigen moeten gerekend worden , devv^yl

^, het zaad 5 ofte de Geest des geloofs in hmi

5, is , dien zammigen eene hebbelykheid , an-

j>, deren eene neiging noemen. .— — .—. En
3, deezen- Geest des geloofs oordeelen wy in

,, hun niet zonder alle werkingen te zyn, want

^y de Ceeöt is nooit we.keloos. « »—— Zyn

^> de
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de Kinderen Gode behagelyk , worden liun

de zonden vergeven , zy moeten , by ge-

volg , dan ook het geloof deelachtig zyn.
— Dit zaad , ofte die Geest des ge-

loofs in de Kinderen maakt, dat ze voor ge-

loovigen gehouden worden , en Leden van
Christus zyn : en deeze betrekking , die zy
door hun geloof op de verdienden van Chris-

tus hebben 5 is het middel, waar door ze
Christus verdienden deelachtig worden , de

„ vergeving der zonden , enz.

"

§. X X I I I.

Deeze getuigenisfen kunnen voldoen tot be-

wyzen , dat ook de Godgeleerden van onze

hervormde Kerk omtrent der Kinderen uiterfle

lot gunftig denken. Tevens kunnen wy
hier uit zien , dat veele Protestantfche Leeraars

(§.18— 22.) de voorwaarden van der Kinde-

ren zaligheid vooraaamelyk in de Kinderen per-

foonelyk zoeken en ftellen : naamlyk in derzel-

ver geloof 5 waar door ze aan de zaligmakende

verdienden van Christus deel krygen , en in

derzelver wedergeboorte, die hen voor het ge-

not van een eeuwig zalig leven vatbaar en be-

kwaam maakt : terwyl men het een en andere

als een werk der Godlyke genade , en van den
Heiligen Geest aanmerkt, well^en men hun niet

ontzegt.

T 5 Dm
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Dan 'er zyn ook , gelyk wy ( $. i8.) heb-

ben aangemerkt , die in deezen niet zoo zeer

na iets in de Kinderen zelve omzien ; maar

,

om de voorwaarden van de zaligheid te vinden

,

tot der Kinderen Ouderen te rug zien , in wel-

ken de Kinderen gerekend worden , en door

welken het geene , by een natuurlyk onvemio-

gen , den Kinderen in perfoon ontbreekt , ver-

vuld zöu worden. — En by dit gevoelen

Haat men ook , zoo veel ons is voorgekomen
,

eenen drieërlei weg in, Zommige zien voor-

naamelyk op de Kerk ; — zommige wenden
zich , by gebrek van voldoening voor hunne
zaak in de naaste Ouderen , tot geloovige en

vroegere Voorouderen ; zommige eindelyk

berusten hieromtrent in der Kinderen naaste ea

onmiddelyke Ouderen.

§. XXI V.

Die de Kerk hier in het algemeen in het oog

hebben , merken de Kinderen Q evenveel van

hoedanige Ouderen , van ketteren , van godloo-

zen , of uit hoerery gefproton , of flechts door

eene aanneming voor Kinderen erkend > indien

de Ouderen flechts Christenen heeten , en de

Kinderen flechts in eene maatfchappy van Chrisr

tenen raaken , ) aan als in den fchoot der Kerk

geboren , en dits als Kinderen der Kerk , ofte

tot de Christelyke Maatfchappy behöorende, en
* dus
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<Jits ^]^ deelgenooten van Gods Verbond met

,

en de godlyke beloften aan de Kerk ; overzulks

ook als gewettigd tot de bond - zegelen , door

welken de heil - beloften aan de Kerk bevestigd

worden : en langs deezen weg doet raea üe

Kinderen dan ook deelen in de genade - goede-

ren van dit leven 5 en by hunnen dood , bin-

nen de jaaren van onnoozelheid , in het eeu-

wig leven.

Dat onder de oude Kerk - vaderen ook zom-
migen hier heen overhelden, heeft de lieer

Venema, DiJJert. Sacr, pag. 524. nopen$

AuGusTiNus, Episr, gS. §.5. aangetoonde

„ De Kinderen , zoo fchreef hy , worden aan-

5, gebragt , om de geestlyke genade deelachtig

55 te worden ; niet zoo zeer van hun, die hea

5, op hunne handen dragen, (alhoewel ook me-

5, de van hun , by aldien zy zelve ook waare

5, geloovigen zyn , ) dan wel van de geheele

3, gemeente der heiligen en geloovigen. —

<

*

5, De geheele Kerk, de Moeder, die heilig is,

„ doet dit overzulks , naardemaal zy geheel al-

5, len , geheel ook elk en een iegelyk baart.
'*

Dog dat die Kerk- vader, van zich zelven, ten

aanzien van der Kinderen lot na dit leven , ver-

fchillende , by deezen grond alleen niet bleef

,

maar ook het geloof der Ouderen , en den doop
der Kinderen , om hun een zalig lot te kunnen
toefchryven , te baat iiam , is van den Heer

Vene-
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Venema, 1. c. te recht aangemerkt. — Dat
ook de Eerk-vader Bernhardus zyne ge-

dagten hieromtrent dus geplooid en op de Kerk,
als de Moeder der Doopelingen , en een mede-
werkfter tot derzelver geluk, gezien heeft, kan
uit het geeil wy hier boven (§. 14.) hebben
aangehaald , blyken. — De Ouden fchreven

naamelyk aan alle Kinderen , die in de kerk den
doop ontvingen , de geestlyke genade toe van
eene vergeving der erfzonde , en vaa de weder^

geboorte : weldaaden , die , naar het heerfchend

gevoelen van die tyden , met den doöp verzeld

gingen , gelyk de Heer Venema, 1. c. p. 515.
heeft aangetoond.

Ik vind aldaar ook uit laatere Godgeleerden
St. de BRAIS5 T.hef. Jheolog. de necesftt, hap-

tism, §. 62. en J. Claude 5 Oper.posthum.

T. V. p. 1 00. als begunftigers van dat gevoelen

opgegeven. Zy zogten naamelyk den grond

van der Kinderen zaligheid in derzelver betrek-

king op de geloovige Ouderen ; dan ten aanzie-

ne van de Kinderen van enkele mond-belyderen

en fchyn- christenen dien niet kunnende vinden,

en echter zulke Kinderen met die van Heide-

nen niet durvende gelyk ftellen , namen ze daar

omtrent hunne toevlucht tot de Kerk , en merk-

ten alle Kinderen , die van belyderen van het

Christendom gefproten waren , aan als van de

Kerk op- en aangenomen , en der Kerk , als ;

de
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de Maatrehappy , tot welken zy behoorden

,

geboren.

Ook fchynt M. AmypvAldus hier van niet

vreemd geweest te zyn , die , Disp. de Sacram,

Ev-ang. & fpeciatim de Baptism. §. 35. Ihef.

falrmir. P. IIL p. m. 61. omtrent de Kinderen

vaia ketterfche Ouders gefproten , en die voor

geloovis^en niet kunnen gehouden worden , on-

derzoek doet. Die Kinderen , wen ze naar het

lot hunner Ouderen gerekend wierden , moestea-

43an ongelukkig zyn. En in het lot van vroe-'

gere Voorouderen dezelve te betrekken , heeft

nog minderen grond , dan dat men ze in hunne
onmiddelyke Ouderein rekende, „ Dan nader,

,, zegt hy , ter zaake komt , dat overal , waar

5, nog eenige zuiverheid der leer ende der Sa-

35 cramenten bewaard is, daar ook nog de kerk

3, eenigzins overig is , aan die kenmerken te

3, onderfcheiden , en meer of min zuiver. Na
3, is 'er geen kerk , of haar komen ook eeniger

3, maate de Godlyke beloften toe : en deeze

5, zyn van dien aart , dat , naardemaal de Kin-

3, deren tot de maatfchappy , als een wezenlyk

5, deel van dezelve , behooren , ze ook als tot

,5 de Kinderen behoorende moeten gerekend

3, worden. Zy worden dus , naar Gods bevel

,

„ gedoopt 5 iil hoop , dat ze , by aldien ze

5, niet 3 volwasfen zynde , het Doop -verbond

,> verwerpen , deszelfs goederen deelachtig

« wer-
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,, werden. — ^ Wanneer ze nu voor de

„ jaaren van eenen volwasfenen leeftyd derven,

,, dan mogen wy ,onbelemmerd Hellen , dat ze

„ de kracht van het Bond - zegel in hunne za-

5, ligheid on:'ervinden." En hierop komt
het ook neder , het geene hy , Disput, de Pee-

doh^püsmo 5 §. 39. Ibid. p. 79. fchreef , no-

pens de Kinderen van Land-loopers , die geen

belydenis aangenomen hebben , en nopens de

Kinderen van ongeloovige Ouderen , als mede
nopens Kinderen , welker Ouderen onbekend

zyn.

§. X X V.

Vooral heeft zich ook voor dit gevoeleil uit-

voerig uitgelaaten J. Forbesiüs, 1. c. Lib. X.

cap VI— XI. ., daar hy zich verzet tegen hec

gevoelen der geenen , die voor alle ongedoopte

Kinderen , wen ze zonder eenen martel - dood

uit dit leven fcheiden , den hemel toefluiten.

Om deeze mening tegen te gaan , beroept hy
zich , I

.
) op de overeenkomst tusfchen deii

Doop en de Befnydenis : de Kinderen , die voor

den achtften dag , en dus onbefneden ftierveup

zyn door der Ouderen geloof zalig geworden ,

en het zelfde mag men ook nog nopens de on-

gedoopt ftcrvende denken, c. VI. 2.) Daar-

op, dat het geloof der Ouderen , zelf ook der

geenen , die der Oudere-n plaats vervingen 5 of

ein-
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eindelyli ook het geloof der Kerk , tot behou-

denis der Kinderen voldoende was. En tot dit

laatfte neemt hy zyne toevlucht in het geval ^

dat de Ouders onkundig , of over het geheel

geene waare geloovigen kunnen geoordeeld wor-

den te zyn. c. VII. 3.) Daarop, dat de doop
niet als een middel ter zaligheid , maar wegens
het bevel daaromtrent noodzaaklyk is , en by
die gelegenheid laat hy zich uit over het geloof

der Kirideren , die gerekend worden in de kerk

te gelooven , en over derzelver wedergeboor-

te 5 ofte de inwendige genade - werkingen des

Heiligen Geests in de Kinderen, die van weers-

kanten buiten het gefchil zou zyn. cap. VUL
4.) Daarop, dat de woorden van Christus,

Joh. III. VS, 5. dit niet medebrengen , naarde-

niaal de wedergeboorte door den Geest in de
Kinderen vallen kan , en tot derzelver zaligheid

voldoende is , terwyl de water - doop nergens

in het woord als volftrekt noodzaaklyk daar toe

geleeraard word. c. IX. 5.) Vervolgens rede-

neert hy uit Gods belofte aan Abraham , Gkn*
XVII. VS. 7. en derzelver uitbreiding , elders

in de Heilige Schrift voorkomende , gelyk me-
de uit I KoRiNTH. VII. VS. 14. En hier uit

trekt hjy dat, wanneer een Kind in handen van
geloovigen komt, en geloovige Doop-hefrers
heeft , deeze voor het zelve in de plaats van
Ouders zyn , en zy als deszelfs Ouders aange-

^ merkt worden; r—- dat een lünd van geloovige

Oude-
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Ouderen, voor het gebruik der rede ftervende,

daar door zekere blyken draagt, dat het uitver-

koren is ; hoewel daar uit , dat Kinderen

van ongeloovige Ouderen vroeg fterven , niet

blykt , dat ze verworpen zyn. Want zulke

Kindereu komen wel eens tot volwasfene jaa-

ren , en worden met het geloof en de overige

verbonds-goederen begunfligd; offchoon ze wel

als vreemdelingen van het verbond der beloften

geboren zyn , waren ze echter in Gods tegen-

woordigheid Kinderen Gods. Dus heiligt ook
God door verborgen ingeHorte genade de Kin-

deren van ongeloovige Ouderen , vergeeft hun
de erf-fchuld , en brengt ze als onfchuldigen in

zyn hemehch koningryk over. En by al-

dien de onmiddelyke Ouders geen waare geloo-

vigen 5 ofte tot het eeuwige leven verordineerd

7:yn , dan is het echter voldoende , wen zy ,

gelyk alle Christenen, in het verbond, ofte het

Christendom toegedaan zyn. Het geene in dit

opzicht ontbreekt , dat word veiWd door het

geloof der Kerk , en door Christus bloed , ook

voor de Kinderen geftort. Dus is het ook ge-

legen, wanneer de Ouderen ketters of fcbeurma-

Icers zyn , als waar door ook de Kinderen van

de kerk en van het verbond niet uicgefloten wor-

den. Allen Christen - kinderen worden als

heilige naar het verbond geboren , niet alleen

die uit een wettig huwlyk , maar ook die uit

hoerery , echtbreuk en bloed -fchande geteeld

zyn.
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2yn. c. X. 6.) Worden eindelyk de Kinde*

ren , wanneer ze , ongedoopt , den martel-

dood ondergaan , zalig , dan volgt , dat ook al-

le Christen - kinderen , die in de bï&r- moeder

fterven , behouden worden, c. XL

Wy 2:ien hieruit de gedagten van dien Schry-

ver omtrent dit ftuk , met derzelver gronden.

Het geloof der Ouderen is hem wel een grond

voor der Kinderen zaligheid ; dog wanneer het

daar aan hapert , blyft het geloof der algemee-

ne Kerk hem nog altoos eene achter -deur toe

ftaving van zyn gevoelen,

§. X X V L

Dan ook in de Voorouderen zoeken zommi-
ge den grond van der Kinderen zaligheid , won
die in de onmiddelyke en naaste Ouderen niet

naar genoegen en tot voldoening kan gevondea

worden. De Ouderen mogen geen waare ge-

loovigen, maar flechts uitwendige mond- bely-

deren ,
geveinsden en godloozen geweest zyn

,

inen acht der Kinderen zedelyk en eeuwig be-

lang in veiligheid , wanneer 'er flechts onder de

vroegere Voorouderen een Grootvader , Groot-

moeder, Over -grootvader enz. geweest is, die

een waar geloovige , God - vreezende , en eea

oprecht Bondgenoot van Qod geweest is.
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Van dit gevoelen fchynen eenige , ook ver-

maarde Godgeleerden niet vreemd geweest te

ïjyn* J. Calvinus , Jppend. ad LibelL de

"Përa Ecclef. reform. Opp. T. VIII. pag. 302.

Th. Beza , ad J&. Colloq. Mompelg. p. 11.

iiS, 130. J. Claude, Lc. en andere, aan-

gehaald by den Heer Ven e ma Dijjert. Sacr.

Sag.
520. — Voelen hebben zich ook , om

e wettigheid van den Kinder -doop te bewy-
zen 5 mede van dit gevoelen , als eenen grond ,

•bediend. En onder de Uitleggeren vindt men
*er ook , die ter verklaaring van den grond ,

waar mede het tweede gebod der Godlyke Z^-
den-wet, Exod. XX. vs. 6. word aangedron-

gen , deeze gedagte mede te baat nemen. Dus
vind ik , om maar eenen aan te haaien , by
RivETus, Explk. Becalogi^ Exod, XX. Opp.

T. I. p. 1277' ^i Alhoewel de loop der God-t

„ lyke Barmhartigheid zomtyds geftremd word,'

„ die échter tot duizend geüachten word uitge-

„ ftrekt , moeten wy daaruit niet terftond be-

,, fluiten 5 dat Kinderen , welker onmiddelyke

„ Ouderen Afgoden - dienaars zyn , van Gods
,, verbond worden uitgeflooten ; naardemaal wy ,-

„ by de bcdeelmgen der Barmhartigheid ^ nieé

„ alteen de naaste , maar ook de verdere Voor-

V, ouderen moeten in aanmerking neemen. " —
Dog dié Barmhartigheid aan duizenden van Godsr

liefhebfeereH beloofd, begrypen andere niet: ató

de jrfdaalende ofta alkander opvolge^de gSillach-
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ten te zullen bewezen worden ; naardemaal 'er

dan^ene, voof het Bybel- woord niet paslen-

de , vergrootende fpreekwyze (^Hyperbole^ ^

hier zou nieten plaats hebben", vermits men
van de fchepping der weereld af tot hi^r toe ,

naauwfelyks tweehonderd zulke geflachten kon

tellen , C pf by dit te rug gaan zelf tot Adam
toe, gelyk de Heer Venema, Dijfert, Sacr.

p. 521. zegt 5 niet eens een derde deel van die

tekening kan gevonden worden ) , en , by onze

nadering van het einde der weereld, de overige

niet kunnen verwacht worden. Hierom bren-

gen zulke Uitleggers die uitdrukking liever toe

de gelyktydige geflachten , ofte menigte : voot

zoo veel naamelyk God tot het gellachte der

Aarts - vaderen duizenden der Heidenen zou
toevoegen , die in Abrahams beloofde zaad de

zegeningen des verbonds zouden deelachtig wor-

den. Zy vertaaien dus het woord c:?»3^>? He-

ver door FamUVén^ in welke betekenis het ook
zou voorkomen Recht. VI. vs. i 5. Mich. V,
VS. I. Peeze opvatting word ook van den Heer
GpRDEs, Vefper. Vadenf, p. 114. begunftigd.— Dan wy laaten die thans aan haare plaats*

Cenoe^ is het ons , en dit was flechts ons oog-

merk , getoond te hebben , dat de grond vant

der Kiqdeïeiji zaligheid na dit leven by zommi-
^en ook in derzelver Voorouderen ge^ogt word,

pl^xyy §.23. hebben aangeroerd.
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Dan dewyl zich , wanneer men van de on-

middelyke Ouders afgaat , hier geen vaste voet

laat zetten , én kwaalyk bepaalen , welken on-

der de Voorouderen men dan zoude mogen aan-

nemen 5 als mede om andere zwarigheden , die

zich hierby opdoen ; zoo menen andere ,

dat men hier alleenlyk op de naaste èn onmid-

delyke Ouders het oog moest houden. Onder
de begunftigers van dit gevoelen heeft , zoo
veel wy weeten, de Heer Venema, L c. p.

526 feq. zich wel uitvoerigst daar over uitge-

laaten , en het zelve met verfcheiden bewyzen
gepoogd te onderlteunen. Deszelfs gedachten

verdienen hier dus billyk eene plaats.

. „ Alle Kinderen van alle geloovige Ouderen ^

5, zegt hy , zyn , geduurende derzelver kinder-

^y lyken itaat , in hunne Ouderen in eenen be-

„ treklyken ftaat van genade , door eene zeke-

55 re byzondere Godlyke huishouding." *—

—

Door dien fiaa]^ der genade verllaat hy het

recht tot de goederen der genade ende der heer-

lykheid , en dus de vergeving der zonden , de

heiligmaldng en de heerlykraaking, ofte het eeu-

wig leven. En dus niet de werklyke bezitting

'en mededeeling van die goederen ; naardemaal

ze daartoe eerst komen , wanneer de betreldcing

op de Ouderen opijpudt. '—^ Hierom noemt
•^ ^

' ' hv
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hy dien ftaat eenen betreklyken genade-fiaat i

dewyl de Kinderen niet op zich zelven , maar

in hunne Ouderen aangemerkt , in den (laat der

genade zyn , en die enkel in eene betrekking

op God beftaat , volgens welke God hen in

hunne Ouderen als de zynen aanmerkt, en hen

dan eerst met zyne genade - goederen daadelyk

begunftigt , wanneer ze op zich zelven begin-

nen te ftaan, en hun betreklyke ftaat, door het

ophouden van hunne betrekking op hunne Ou-
deren 5 met eenen volflrekten , in welken zy

zelve der genade deelachtig worden , word af-

gewisfeld, — Deeze betreklyke genade -ftaat

duurt zoo lang als de jaaren der kindsheid , en

neemt met deezen zyn einde. — Dit einde

nu is tweederlei ; want of de dood , die den
Ouderen hunne Kinderen ontrukt , vernietigd

mede die betrekking : of het gebruik der rede

,

waar door ze , voor zoo verre , nevens hunne
Ouderen gerekend worden , beneemt hun hef

geene , waarom ze in hunne Ouderen gerekend

wierden , en ftelt hen in ftaat , om 5 zoo als

ook hunne Ouderen , hun heil te bevorderen.— Dan , eigenlyker gefproken , word die be-

trekking door den dood afgebroken , maar door

het gebruik der rede geëindigd. Hier uit

ontftaat nu een zeer verfchillend lot der Kinde-

^ren. Want zoo veelen 'er in dien betreklyken

:aat der genade door den dood worden wegge-

Likt 3 moeten ia Q^n volflrekten ftaat der ge-

V 3 nade
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tiadè nó63èaè!klyk6¥ëf*lln. Want naardemaal

'er in hun niets , en van hun ook niets gèdaatx

ïé ., waar door hun recht tót dé genade - góède-

ién kan vernietigd Wördeh , iöo nïoet dat ook
wei beftendig blyven : alle Kinderen der geloo-

Vigeh ovérzulks , die ih, hunilé kindsheid fter-

Vferi , wórcleil mét genade èil heerlykhèid , ëh

iötüs. Aiet dé zah'gheid bè^uhïligd , ofte hiin be-

trèktyke genade -(laat word met eénén völllrek-

ten èn ötifterflykën vérWisfeld. —- ^.Maar ge-

ïieél anders is het gelegen met dié Kinderen ,

clie tó.t Voiwasfene jaaréh komen. Want dööl'

dé rede perfóoneh óp zich ielvèn #ördendé ,

20(5 bepaald zich hun lot riaar zy van dé rede

wél of kwaafyk gebruik maken : Zy behóbreh

'dan niét langer tot dié byzóndëré huishouding

van God met dé Kindéréri , volgens Welke zy
in hunne Ouderen recht óp dé genade én de

heerlykheid hadden ; maar zyn nu getreden in

èie huis-houding, die God met volwasfenen

houdt , volgens welke men , biider voorwaarde

van geloof en bekering , niét ïiechts eén recht

tot , maar oók die goederen zélve daadèlyk ver-

krygt : terwyl de geene , die aan dié voorwaar-

den nïet beantwoorden , van hét eén én ander

Verlleken , en dus onder Gods toorn blyven.

En hier van is , gélyk 'ër 'xiryders getoond

word , de grond ih éene by^óndère huishouding

Gods j die inerkelyk verfchiifc van den 'vveg ,

lajRgs
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langs welken God zyne genade bedeelt aan vol-

Wasfenen. Want geene geeft Hechts een recht

tot , en deeze brengt mede een daadelyk genot

Van die goederen. — Geene is maar voor

èen tyd , deeze duurt voor eeuwig. — Geé-
' ne heqft menfchen, die in anderen, en deeze

iulken , die als eigene perfoonen ^ en op zich

zelven gerekend worden. — Geene behelst

geen voorwaarden van haare voorwerpen zelve

te vervullen ; maar deeze eifcht van den raenfch

in perfoon het geloof. — Geene fpruit uit

de geboorte ; maar deeze heeft haaren grond

in eene daad van den wil , door den Heiligen

Geest tot het geloof gebragt. — En dit

onderfcheid moet uit den aart der zaaken , en
den verfchillenden ftaat der onderwerpen afge-

leid worden. Want Kinderen kunnen voor heÉ

gebruik der rede, hunne vermogens niet met
vryheid gebruiken , en ook geen voorwaarden

volbrengen : zy moeten overzulks anders dari

volwasfene behandeld worden. — Gok eifchf

God van niemand iets , ten zy deszelfs vermo^

gens daartoe voldoende zyh.

§f XXVIII.

Dit ftelfel van gedagten vertoont de Hoog-
Ii^raar vervolgens als zeer 'wel beftaanbaar met
andere ïeetftukken van den geopenbaarden Gods-

dienst, Meil^et kerftuJ^ , by voorbeeld, van

Va Gods
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Gods Befluiten , en de Vóor-verordineering
,

van de volharding der Heiligen , en van Chris-

tus heil ' verwervenden zoen- dood. — En
dus alvorens zyn gevoelen van fchynbaare zwaa-

righeden ontheven hebbende , brengt hy tot be-

wyzen daar voor , dat deeze de eenige weg is

,

langs welken men den Kinderen , op eenige

Waarfchynlyke gronden , de zaligheid kan toe-

fchryven. — Dat Gods Heiligheid , die by
de oefFening van genade , haaren afkeer van het

zedelyk kwaad openbaaren móet , volgens dee-

ze gedagte , erkend en verheerlykt word van

de Ouderen , het welk voor de Kinderen , die

nog geen daadelyke zonden begaan, en op zich

!zelven de Godlyke Heiligheid nog niet onteerd,

en dus ook niet noodig hebben , om berouw te

betoonen ,
gerekend kan worden voldoende te

zyn. Dat Gods Rechtvaardigheid daarvoor

ook pleit j want deeze kan de Kinderen niet

met , en als volwasfenen behandelen , althans

geen wetten aan hun voorfchryven , en dezel-

ve met beloften , of bedreigingen ftaven : zy
kan overzulks hen ook niet oordeelen , wegens
eigene handelingen , belooning , of ftraf ver-

diend , of de middelen tot zaligheid , die voor

volwasfene bepaald zyn , verzuimd te hebben.

En dit is de rede , waarom , in de befchryving.

van het laatfle oordeel , van Kinderen geen mel-

ding gevonden word Nu zou men dan een

ym beiden moeten fteUen , of^ dat alle Kinde-

rzo
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ren zonder onderfcheid zalig wierden , of dac

de geene , die de zaligheid verkrygen , van God
in anderen gerekend worden. Dewyl nu hec

eerfte aan groote zwaarigheden , naar des Hoog-
leeraars oordeel , onderhevig is , zoo verkiest

hy het laatfte , de naaste Ouders naamelyk ,

door welken zy middelykfchuldig wierden, maar

ook door derzelver geloof in Christus gerekend

en za'ig worden. — Dat de oorfpronglyke

fmet van de Quderen tot de Kinderen , en wel

door middel van de natuurlyke geboorte , over-

gaat 5 word mede als een bewys aangehaald ,

dat 'er eene naauwfte betrekking tusfchen Ou-
ders en Kinderen is , en dat deeze , ook ten

aanziene van hun zedelyk lot, in geene van God
gerekend worden. Zyn nu , volgens de onder-

vinding in de duidelyke leer der Heilige Schrift

,

de Kinderen in en met hujane Ouderen aan het

zelfde zedelyk kwaad onderhevig , terwyl ze door

hun ook aan ellenden en den dood onderworpen

zyn ; dan kan het ook zoo vreemd niet voor-

liomen , dat ze ook met hun in het goede dee-

len 5 en door hun genade en zaligheid in Chris-

tus verkrygen. Strekt die betrekking der Ou-
deren tot verdoemenis van hun onfchuldig kroost,

veel meer zal ze die fchuldigen tot ontflag van
fchuld en derzelver behoudenis te baat komen.
-^— Dat het ook onder de oude huishouding niet

ontbreekt aan voorbeelden , uit welken blykt

,

dat God naar dej: JSinderen betrekliing o? hunne
V 5 Ou«
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Ouderen met dezelve handelt. De befnydiiig

,

en zelf de geboorte uit Israëlitifche Ouders ga-

ven toen den Kinderen een recht tot de goede-
ren van het Sinaïtifch Verbond , het welk ook
met hun was opgericht. ïlier uit blykt nu niet

duister , dat ze ook in hunne Ouderen onder
het genade verbond gerekend worden. En by
al dat onderfcheid tusfchen die beide verbonden
blyft echter die betrekking op de Ouderen de
grond van Gods handehvyzc omtrent dè Kinde-
ren. Dat die zelfde betrekking onder het
Nieuwe Testament ook nog plaats heeft, blykt

uit Hand. IL vs. 39. alwaar de verbond^- be-
loften a aan Abraham en deszelfs zaad gedaan ,
ook den Kinderen toegeëigend worden , welken
overzulks het recht tot de geestlyke goederen
in den Ouderen ook toekomt. —^ Dat ook
Christus den Kinderen , die van geloovige Öu*
deren tot Hem gebragt wierden ^ de handen
opgelegd, hen gezegend, en het kóningryk dei
hemelen toegezegd heeft. Matth. XIX. vs. p
enz. het geene niet op alle Kinderen , maar op
ztilken bepaaldelyk ziet , die uit geloovige Öu^
deren gefproten , en door deezen een eigendom
van Christus zyn. —' Eindelyk Vind de Hoog-
Iberaar ook nog i Kor. VII vs. 14 een bèwys
voor zyn gevoelen , het welk , by eene uitvoe-

rige verhandeling over die plaats , hier op në-

derkómt , dat de Kinderen , uit zulke Ouderen

gefproten , van welken de eene nog e^ cmge-

loo-
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loóvi|ê , bftfe rtéidéh W^ ^ ha&f 6m be§teft

dër Oadêrèn , dén gelóovigèn Christen na^me-

lyk, en in déezefi Voor God w^arlyk als hei/tre

gerekend wierden , die recht hebben tot Gods
gèmeenfchap , en ovérzulks in éeïien betrekly-

ken ftaat der genade zyti.

Wy hebben das dit gevoelen der geehen ,

di'é ïn de óööiiddélyke Ouderen den grond van

Ier Kiildeféft eeuwig heil zoeken , het welke

dé Héör Vénéma uitvoerig , duidelyk en in

ftUè iyiiè fterkte heeft Voorgefteld , opgegevea.

Van andere Voórftahdêrs van deeze mening

melden wy nu niet ^ en onze aanmerkingen

Qaar óVer zullen wy op xyne plaats vervolgens

médedeeleno

5. X X I X.

In de Dordrechtrche Kerk -vergadering heeft

^èit (luk inede een onderwerp van onderzoeking

én beoordeeiing uitgeleverd. De Remonftran-

ten ftelden naamelyk, dat, haardemaal mdii aati

God geen voorgezien geloof in de Kinderèü köH
tóefchryven , 'er ook geen verkieziïig oif vet-

Xv^erping van dezelve plaats had. Dan dit wierd

'genoegzaam algemeen , iöo van buitèlilülidfölie

als van brnnéntóndfche Gbdgelëerfén , 'tcgenge-

fprokèn : en ^éi ineést zóó , dat M^tm aa^-

ïmQ der %i^iQxm ? 4i^ t0$ v^mim; ö^i-^eï-

ver
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ver geloovige Ouderen daar by in aanmerking
nam. Het oordeel van zommigen hieromtrent

kunnen wy niet nalaaten ook hier optegeven.

De Britfche Godgeleerden , J&. Symd. Na-
tionaL Dordrac. Edit. in fol. Dordr. 1620. P.

IL p. 10. beweren ^ dat zommige Kinderen in

het boek des levens zyn aangefchreven , voor
Gods rechterjloel gefteld , tot het nieuw Jeru-

falem toegelaaten worden , en in het koningryk

der hemelen ingaan zullen. Deezen word dus

het eeuwige leven als eene genade - gifte Gods
door Jezus Christus gefchonken : zy moeten
overzulks ook daar toe uitverkoren zyn. En
by aldien ze ook allen zonder onderfcheid zalig

wierden , zoo zou dit echter ook eene verkie-

zing uit het geflacht der menfchen , waarby öp
derzelver ouderdom niet geziea wierd , verdie-

nen genoemd te worden.

De Zwitferfche Godgeleerden , ibid. p. 48.

kunnen eene verkiezing of verwerping der Kin-

deren niet ontkennen. En wat de Kinderen der

geloovigen aangaat , naardemaal God uit kracht

van het genade - verbond zich hun God noemt

,

en die van eenen der Ouderen , die geloovig is ^

by Paulus voor heiligen verklaard , en van den
Heere des hemels zelve voor erfgenaamen van

het hemelryk uitdruklyk gehouden worden; zoo

hoopen wy nopens hun^ wen ze in hunne kinds-

heid
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heid fterven, het beste. En wy twyfelen niet,

of derzulken Engelen , die voornaamelyk om
hunnen wil worden uitgezonden , hefteden hier

toe volvaardig hunne dienften.

De Nasfauwfche , ibid. p. 44. drukken zich

dus uit : Alhoewel God om de erfzonde de

Kinderen verdoemen kan , mogen echter Chris-

ten -ouderen nopens de zaligheid hunner Kinde-

ren niet twyfelen. Want hun , ende hunnen
Kinderen komt de belofte toe. Hand. IL 39.

Die van Breemen verklaarden , ihid p. 6^,

Wy zyn van mening , dat alleenlyk de Kinde-

ren der geloovigen , die eerder , dan zy voor

onderwys vatbaar zyn , fterven , van God be-

mind en gezaligd worden 5 naar het zelfde wel-

behagen van God , om , door , ende in Chris-

tus ,
gelyk ook de volwasfene. Zy zyn , uit

kracht van eene verbonds - betreklcing overzulks

heilig 5 en worden , ter bevestiging daar van ,

door den heiligen doop Christus toegewyd , dien

ze ook aandoen.

Op die wyze hebben ook de inlandfche God-
geleerden hunne mening uitgebragt : de Hoog-
leeraaren, ibid. P. III. p. lo. en Go ma rus,
p. 24 & 2(5. gelyk mede de Afgevaardigden uit

'de verfcheidene Nederlandfche Synoden , die ,

by voorbeeld 5 van Zuid - holland ^ p. 39. van
Vtrecht , p» 53 en 58. van Over^s/el ^ p. 75*

Ed



fJn uit die overeenftemiïiendo gedagtgn is di|

belluic , ofte omtrent (^m ^erfen ^|ik§l , d]g

toen in ^efchil was , é^^m ftelling böp^^J^
^

5, Naardcmaal wy aopens Gpis wii ijit d^^zelff

„ woord moeten oordeelen, en dit getuigt, dat

5, de Kinderen der geloövigen heilig zyn, hoe-

3, wel niet van natuur , maar door dit wddadig

^, genade - verbond , in het weike ze met hua?

5, ne Ouderen begrepen zyn ; zoo moeten god-

5, vruchtige O^uders aan de verkiezing en zalig?

5, heid hunner Kinderen , welken Gad m &
5, kindsheid uit dit I^yen wegrufet , niet; twy-

P, feten. " 4^ Jrtic. i. Cm. 17. ibid. F, ^

§. X X X.

Dan 'er zyn ook , die niet ia 4? ¥^v% , oplf

niet in Oudere , of Vooroude;-s , gelyl^ wy tot

hi^r tQê ^agen , maar alleenlyk in de^ Zaligtna-

jk^r d<^ naaste gronden v^n der Kinderen toej^öt-

mende zaligheid zoeken. En dit gevoelen <^^-

nen wy thans ook .wat nader te befchouwen. "

De V43ortreflyke Poolfche Edelmaii , Joh^^-
JNES A Lasco 5 die onder de Kerk-h^ferma-
Ten ook zyne verdienften had , hesgft hi?r<)in^

jtr^nt ^en byzcmder gevoelen gehad j bet gf^^
Üer op nederkomt : Dat een ipocid^iiMg v#c-

zuim v^n het in 't Evangelie aftm^Q^odQ» feeö t

on*
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onvermydelyk de eeuwige verdoemenis m zich

Ileept ; maar dat de Kinderen allen , en over-

zulks ook die van de Heidenen , onder die me-

nigte van heil-verachters niet mogen betrokken,

maar daar van mpeten uitgenomen worden.

Dog Iaat ons hem zelve hooren, hoe hy zich

daar over uitdrukt. In eenen brief aan Pniu
Melanchthon, bewaard by den Heere
Gerdes-, Serif7. Antiquar. T. IL P. I. pag.

498 & feq. daar in hy zich beklaagd had , dat

Philippus eenig ongenoegen daarover had opge-

vat , dat hy hem fcheen , in zynen brief , aan

alle Kinderen der Heidenen de zaligheid toete-

eigenen , fchryft hy vervolgens aldus •-

,, AI-

^ hoewel het my niet volftrQkt ontbreekt aan

3, Schriftuur - getuigenisfen , met welken ife

yy meen , dat te kunnen bewyzen : en fchoon

^5 ik ook van oordeel ben , dat het tot heerlyk-

^, lykheid van Christus dient , wanneer wy uit

„ Gods woord verkondigen , dat des Heilands

3, weldaaden zeer ruim en uitgeftrekt zyn ; heb

3, ik echter in mynen brief aan u daar van niet^

3, willen melden. ~ .--. ~ Ik vroeg flechts

„ aangaande onze , dat is , Christenen Kinde-

5, ren 5 die onder de Tiukep^ of Scythen tot

5, eene altoos duutende flaverny gedoemd, ech-*

5, ter daar onder in het huwlyk leven en kipde*

35 reu voortteelen, die geen wettige, 2;op wei-

^ nig in 't byzonder als in \ openbaar , bedie*»
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ning van het woord of de Sacramenten heb-
ben. Ik voegde 'er ook zulken by, die on*
der des Pauslen dwingelandy zuchteden. —
' Wanneer wy nu aaii de Kinderen van
alle de zulken de zaligheid toefchryven ,. dan
fluiten wy ze immers geenzins uit van Chris-

tus j buiten welken 'er geen zaligheid is : ook
kunnen wy ze van de kerk van Christus niet

uitfluiten, offchoon ze niet gedoopt worden.

#5

. 5, Aangaande de Kinderen der Heidenen heb

,, ik u door onzen Albertus (Hardenberg) my-
55 ne gedagten willen mededeelen. Ik

„ ftaa toe , dat , zoo veelen 'er de van God in-

^5 gefielde bediening des woords ende der bond-

zegelen niet erkennen willen , Christus vol-

flrekt niet toekomen , en ook geheel niet tot

deszelfs kerk behooren. Want deeze is de

duidelykfle regel van Christus : die niet zal

geloofd hebhen , zal verdoemd worden. En
het is 'er zoo verre van af , dat ik ooit eene
heil- belofte op'eene godlooze menigte zoude
hebben willen toepasfen , dat ik veel eerder

juist daarom by eenige onkundige zwetfers

van de genade flecht te boek ftaa, om dat ik

leer , dat de Godlyke beloften derzelver ver-

achteren nooit toekwamen , en ook volftrekt

niet kunnen toekomen. Maar ik fpreek van

die verachting , waardoor men de aanbieding

van het heil in Christus verfmaadt , lastert

,

9) err
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^y en 'belacht. En het zelfde onderfcheid , het

.

^5 welke gy meent te mogen ftellen tusfchen.

hen 5 die de Hem van God , wanneer Hy
zich openbaart , hooren , en hen , die de-,

zelve verachten; dit zelfde cndcrfcheid geeft

my eenen grond , op welken ik meen te mo-
gen ftellen , dat men nopens alle Kinderen,

zonder onderfcheid 5 het goede moge denken.

En ik moet zeggen , dat ik geenzins op die

gedagte gekomen ben, uit eenige verwonde-
ring over die ontelbre menigte , welke wy
overal op de weereld moedwillig zich in haar

eigen verderf zien ftorten ; want deezen aan-

3^
gaande , ben ik altoos van oordeel geweest

,

5, dat ze naar een rechtvaardig oordeel van God
5v verdoemd wierden. Voor het ove-

5, rige fchynt het my zoo klaar niet , dat men
5, onder die menigte de Kinderen ook mede

zou mogen betrekken : ik kan my , ten min-
ften uit de Schriftuur , daarvan niet overtui-

gen , maar denk het tegendeel te mogen be-

lluiten.
"

; Ook fchryft dezelfde aangaande dit onder-

werp in eenen brief aan Hki^r. Bullingerüs ,

mede te vinden Scrm. Antiquar. T. IV. P. L
pag. 449 & feq. ,, Ons gevoelen aangaande

5, den val ende de herftelling des menfchen ,

5^ ( in Epitome cioStrhtce face voorgefteld ) zal

5, ik u hier kortelyk opgeven, Ij^ ben van ge-

^
XXIL DeeL X ,, dag*
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55 dagte , dus zyn zyne woorden , dat de in^-

„ houd der Godlyke belofte niet minder krach'»'

„ tig in 03S is , dan de overtreding van onzen

„ eerllen Stam -vader was , toen wy nog in

„ deszelfs lendenen waren. Was nu die over-

,5 treding van Adam zoo krachtig tot onzer al^

,^ Ier ondergang , ook in de geene , die niet

„ gezondigd hebben in de gelykheid der over-

,, treding van Adam : dan is immers toen ook

,, reeds het begin gemaakt van de vertreding

,5 van den kop der Slang in ons , na dat de

„ Godlyke toegenegenheid t'onswaarts door de

,5 bekendmaking der belofte geopenbaard was.

„ Zoo dat
5
gelyk wy van natuur geheel en al

„ Kinderen des doods ende des toorns zyn ,

„ voor zoo veel wy naamelyk Kinderen van

,5 Adam d€n overtreder zyn: wy ook, aan den

,5 anderen kant , door de toerekening der God-
„ lyke gunst , die aan Adam door de belofte

5, geopenbaard is , ende , na dat hy dezelve

5, geloovig omhelsd heeft, voor geloovigen ge*

„ rekend worden , voor zoo veel wy uit den

„ geloovigen Adam voortfpruiten , by aldien

„ wy maar die Godlyke weldaad niet verfmaa-

5^ den ; alhoewel wy onder de zonden befloo-

„ ten zyn, geboren worden , en leven. WanC
„ ik denk , dat de kracht en de verdienden van

„ den dood en het priesterfchap van Christus >

„ die nanr de beftemming van God den Vader

y^ reeds van het begin der weereld geleden

„ heeft.
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5) heeft , ook van toeii af reeds in Adam ende

,, alle deszelfs zaad de uitwerking gehad heb-

,, ben , om den kop der vergiftende Siang te

I, vertreden : zoo wel als de overtreding van

fj Adam krachtig was , om op ons voortgeplant

„ te worden , en uittewerken , dat wy van na-

,^ tuur Kinderen des doods ende des toorns ge-

„ boren worden : by aldien wy maar niet , door

^, eene moedwillige ondankbaarheid in eene op-

,, zetlyke verfmaading van zulk eene groote

,, weldaad van den Heere Christus ons zelven

#, üicfluiten. Want in dat geval komen alle de

5, Godlyke beloften ons even zoo weinig toe ,

,, als wy den Heere Christus toekomen , in wel-

ken anders alle de Godlyke beloften zamen-»>

5> loopen. En alhoewel Hy , zelf van het be-

,, gin der weereld af, alle onze zwakheden ge-

5, draagen en verzoend heeft , zoo heeft Hy
„ nochtans zyne moedwillige verfmaading vol-

„ ftrekt niet gedragen ; maar veel eer den Dui-

5, vel , die 'er de voorganger in was , en allen

,

5, die hem daarin naarvolgen , in zich hem ge-

5, lyk ftellen , zoo dat zy als deszelfs Engelen

5, kunnen aangemerkt worden , wel duidelyk

3, voorfpeld , dat de helfche ftrafFen hun lot

„ zyn zullen. Dus meen ik , dat Gods toe-

5, genegenheid, door de belofte aan Adam ont-

5, dekt ) toen reeds krachtig geweest zy , in

5, Adam en all deszelfs zaad alle zonden te ver-

„ geven , z^dert Adam die belofte geloovig

X 2 j, aaa-
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„ aangenomen heeft , (^ maar de verfmaading

fluit ik altoos 'er buiten) , dat de geloovige

Adam ook een geloovig zaad teelde , hoewel
niet in zich zelve , maar door eene toereke-

ning 5 en wel om Christus wil , die zoo wel
aan Adams zaad , als aan Adam beloofd was

:

gelyk die zelfde Adam , als een overtreder

befchouwd , den dood en toorn op ons met
de daad en werkelyk heeft voortgeplant. Zyn

i, wy dan in ons delven wel kinderen des toorns

„ ende des doods, in Christus echter, die wel

5, eer beloofd, maar nu daargefteld is, worden

5, wy , van het begin der weereld af , Kinde-

„ ren Gods geboren , en zyn de zoodanige ,

5, by aldien wy maar deeze weldaad van Chris-

,1 tU3 niet verfmaaden."

59 Door dit léerftelfel , dus vaart hy voort

,

5, word, myns oordeels, en de voortplanting

,5 der befmetting van Adam op ons , en de

„ kracht van Christus Hoogepriesterfchap op
Adam en deszelfs zaad , het welk behouden
zal worden , zeer eenvouwig voorgedragen.

En ik twyfel niet, of de gcheele Schriftuur,

indien wy derzclver plaatfcn behoorlyk ver-

gelyken , flemt hier mede overeen. En ze-

3, kerlyk word de heerlykheid van Christus daar

„ door in 't byzonder bevorderd , én eene me-

„ nigte yan zwaarigheden en twyfelingen , wel-

„ ken. wy tha^s in de Kerk zieg plaats hebben.
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5, afgefneden. — — — Het fchynt my toe

,

„ dat ZwiNGLius ook in die mening geweest

5, is 5 en dat uwe gemeenten ook niet zeer van.

„ my , in dit ftuk , verfchillen."

§. X X X I.

Onder de geenen , die de zaligheid der Kin-

deren uit 'sHeilands verdienden afleiden , be^-

hoort ook de Heer D Wyttknbach 5 die ,

lentam, IheoL fcientif. Loc. VIL g. 837- fchol.

2. 'er dus over fchreef : ,, Men vraagt , of

55 de erfzonde alleen 5 zonder de dadelyke zon-

„ de, den eeuwigen dood verdiene ? En, of

„ dus de Kinderen , die , alvoorens ze nog ee^

3, nige dadelyke zonde begaan hebben , fterven,

,5 des eeuwigen doods fchuldig zyn ? Wy ant-

„ woorden daarop , dat God , by aldien Hy
„ naar het gellrenge van zyne rechtvaardigheid

„ handelen wilde , hen van het eeuwig leven

„ uitfluiten , en met eene ftraf van gemis be-

5, leggen kon. ( Want men mag hier wel on-

3, derfcheid maken tusfchen ftraffen van gemis

5, en van gevoel : welker eerden Hechts in een

„ enkel ontbeeren , en dus alleen in een ge-

5, brek bedaan , terwyl de laatden een tweeder-

5, lei gebrek medevoeren : op hoedanige wyze
3, men ook in de erfzonde , mitsgaders tusfchen

5, het enkel gemis van genoegen, en de tegen-

5^ geuclde ondervinding van ongenoegen , al-

X 3 ,, tQOS
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„ toos gewoon is onderfcheid te niiiken. ) Dat

„ God hen met zulk eene ftraf , zoo wel om
5, de toegerekende , als om in de inklevende

5^ erfzonde bezoeken kon ; maar dat Hy dit

5, niet doen wil, om zyns Zoons wil, in wiens

„ borgtogt Hy zulke Kmderen rekent ais hun-

5, ne toeftemming gevende , zoo lang , tot dat

3, ze , het gebruik van hunne rede verkregen

5^ hebbende , of door eene volftrekt godlooze

5, leer , (by aldien ze Kinderen van Heidenen'

5, geweest zyn ) , of , ingewikkeld , door een

3, godloos leven betoonen , dat ze hunne toe-

„ flemming daar aan niet geven. En worden

5, de Kinderen der Christenen , die gedoopt fter-

jy ven 5 geoordeeld buiten het gevaar van ver-

55 doemenis te zyn ; dewyl derzelver Ouderen

5, hunne plaats bekleeden , en zy , als in het

), geloof der Ouderen mede inftemmende , ge-

„ rekend worden : zoo mogen alle de overige

5, Kinderen gerekend worden , als door eene

5, ingewikkelde toeftemming (^confenfu inter-

„ pretando ) , in het eeuwig verbond tusfchen

„ den Vader en den Zoon mede inftemmende,

j, En by aldien men zulk eene toeftemming van

5, nog niet beftaanden niet aannam , dan kon 'er

5, geen betrekking tusfchen Christus en deszelfs

5, te verkrygene nakomelingfchap , geen plaats

j> bekleedend hoofd in het werk der verlosfmg,

j, geen borgtogt
, geen eeuwig verdrag plaats

^j hebben •. gelyk zeer W^el door Cantrius ,

,5 >n>
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5, Jurisprud. CiyU. Dei , §. 1075, is aange-

5, toont. " — Ook mag men hier , met den

bondig - denkenden Carpovius, Tra^. de

Imputatione^ pag. 172. wel on derfcheid maken
tusfchen de verdoemelyk- ofte doemwaardigheid

en de verdoemenis. Doemwaardig zyn zulke

Kinderen wel , maar wegens de ingewikkelde

toeftemming aan de verlosQng van Christus , het

plaats - bekleedend Hoofd , verdoemt God hen

niet. — Hier kan insgelyks eene genoegzaam

me van eene juist gepaste oorzaak ( caufa fuf-

ficiens & adaquata ) der verdoemenis onder-

fcheiden worden : voor zoo veel de erfzonde

de eerde wel uitlevert , maar de laatfte niet

medebrengt , en God om de erfzonde de Kin-

deren niet verdoemen wil , maar om een vol-

hardend ongeloof .niet anders dan verdoemen
kan. — Men doe hierT)y , dat God in zul-

ke Kinderen op eene buitengewoone wyze wer-

ken kan. Matth. XIX. vs. 14. Eindelyk be-

roept zich de Heer W^ttenbach op eene

fraaije Dijjert. de Salute infantum Christiano-

rum aque ac paganorum &c. fuh pr<^fid. Cel.

MosHEM. habita^ Helmftad 1733. door Joh.
Andr. Richter.

X 4 §. :^XX1L
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§. X X X I ï.

Deeze Verhandeling , door eenen myner
hooggeachte Vrienden my medegedeeld , zul-

len \vy hier kortelyk fchetfen , om de gronden

te zien , op welken die Schryver zyn gevoelen

bouwde. Eene algemeene voldoening van
Christus w^ord daarin ten grond gelegd van der

Kinderen toekomende gelukzaligheid , waarover-

de Heer Richter handelt, g. i — 30, Hier

op ftelt hy de verfchillende gevoelens voor ,

die men nopens dit onderwerp heeft , en by
Bellar MINUS wel een vyf - tal uitmaken ,

§•31 — 35- De Leeraars der Evangelifche

Kerk maken al meest een onderfcheid tusfchen

Christen kinderen, en zulken, welker Ouderen
geen Christenen zyn; doch het voldoet hem niet,;

wen zommigen dit onderfcheid trekken uit i

Kor. V. VS. 12. §. 36— 38. Dan de bewyzen
voor zyn gevoelen opgevende , toont hy , dat

de Kinderen in Christus gelooven kunnen , uit

.Matth, XVIIL VS. 6. XIX. vs. 14. Mark. IX.

VS. 42. (^Hoewel hy ook redeneert uit Hand^
XVII. 31. en de uitdrukking , ^t^^r ^u^x^pc^f t^ut»^

zoo verklaart, als of God het geloof allen men-

fchen aanbood ; het geen echter enkel op de
woordelyke vertaaling van Lutherus fteunt,

dog de zin van die plaats niet is.) §. 39— 49,

E^ dat eqi hardnekkig ^n volhardend ongeloof,

de
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de 'juist gepaste en naaste oorzaak der verdoe-

menis 5 in de Kinderen niet vallen kan. §. 50

I i-:- 52. Dat tegen het verdoemelyke der erf-

zonde de verzoening in Christus opwegend is ,

I die ook den Kinderen der Heidenen tot voor-

I deel ftrekt. §.53. Om nu aan die verzoening

deel te krygen , beweert hy , dat God het ge-

loof in de Kinderen werken kan , en wil , en

ook daadelyk voortbrengt. §. 54— 6«. En dit

is 5 met dat der volwasfenen , wezenlyk het

zelfde 5 alhoewel voor ons een onbegrypelyk

geheim. §. 63— 65, Dit geloof na blyft in

hun volhardend , en is de buitengewoone weg
tot hunne zaligheid. §. 66. Hy onderzoekt

vervolgens , of de voorrechten , die men ge-

woonlyk aan de Kinderen der Christenen , ofte

geloovigen toefchryft , zoo groot wel zyn, dat

zich de zaligheid der vroeg - llervenden daar uit

kan laaten bewyzen ? En beweert ^ dat het

II
geene men uit Gen. XVII. vs. 7. en Hand. II.

W vs. 39. daar heenen brengt , niet voldoet , ea
':' ook op de Kinderen van Heidenen kan toegepast

worden. §. 67, 68. En dat het geene men uit

de Symbolifche boeken ( /ipol. confejf. August.

iirt. 9. ) en Ephes. II. vs. i. 11 , 12. daar voor

aanhaalt, zulke met de zaligheid gepaarde voor-

rechten niet behelst. §. 6^). Dat ook uit de
voorbidding van geloovige Ouderen voor hunne
Kinderen de eeuwige gelukzaligheid van deezem

niet kan afgeleid wprden. §. 70, Hy erkent

X 5 eia-
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eindelyk wel eene waardigheid , ofte een voor-

recht van de Kinderen der Geloovigen , waar-

door ze tot de genademiddelen een nader recht

hebben ; het welk hun echter de zaligheid niet

aanbrengt , die alleenlyk door het geloof in

Christus is. §.7». Waarop hy zyne gezegde

kortelyk zamentrekt , en de Verhandeling be-

Duit. §. 72-74-

Dan dit merkwaardig gezegde van Joh.
Henr. Majus , Iheolog. Evangel. T. I. pag.

230 & feq. aangehaald §. 72. moeten wy hier

nog byvoegen : „ De Ouderen moeten de

„ Kinderen fpoedig ten doop aanbieden. By
,5 aldien ze dit te doen verzuimen , bezondi-

^, gen zy zich zeer. Alhoewel de Kinderen

„ der Ouderen fchuld in deezen niet zullen

5, boeten , maar langs eenen buitengewoonen

,, weg, en opeenewyze, die by God bekend

,^ en mogelyk is , die wy ook lichtelyk geloo-

^5 ven kunnen , behouden worden. En dit

5, mag men denken , dat van zommigen , niet

3, zonder grond , zoo wel ten aanziene van der

3, Heidenen , als van der Christenen Kinderen

5, beweerd word. Want in geen van beiden

3, kan de verfmaading (der goddelyke genade)

„ vallen, en deeze ondeitusfchen is het alleen

^

i, die verdoemelyk is. Verkiest iemand liever

3j om zyn oordeel hieromtrent godvruchtig op-

^ tefchorten » dan iets bepaaldelyk te ftellen ,

« hy
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hy doet wel : maar ook hy misdoet niet

,

die de bedeeling der Genade - Ichatten aan

al/e Kinderen beweert , en op den grond van

Gods Alvermogen , en de oneindige genade

van den hemelfchen Vader, aan deszelfs wel-

daadigheden eene allerruimfte uitgeftrektheid

toefchryft,

"

§. ~X X X I I L
«

Nopens de hoofdzaak , te weeten , de daa-

delyke zaligheid van alle Adams - kinderen , die

in himne vroege , ofte onvatbaare jeugd, in de
eeuwigheid overgaan, vind ik ook, dat zekere

J. VAN DiESBACH, Lidmaat der herformdc
gemeente in 'j Gravenhage , zich op dezelfde

wyze uitgedrukt , en voornaanuelyk ook op den-

zelfden grond gebouwd heeft , in eene Verhan-
deling , betiteld : De ganfche naam der aller-

hoQgfte Goedheid op de allerbeste wyze verkeer-

lykt , enz. 1773. in oélavo aldaar uitgekomen.

„ Zoo dra onze Voorouders., zegt die Schiy-

„ ver , bl. 48. ' door hunnen bondbi-euk

5, de gemeenfchap met God voor zich zelven
,

„ en alle hunne Kinderen verlooren hadden
,

„ heeft de Hoogde Goedheid hen in den Mid-
„ delaar , ofte den tweeden Adam , op nieuws

„ tot zyne kinderen en erfgenaamen aangeno-

„ men , en hen dus deelgenooten gemaakt van

„ alle de belpften en goederen des genade- ver-

„ bond?.
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„ bonds 5 zoo in den tyd als in de eeuwigheid.

5, Dit, verbond heeft God ook opgerecht met
„ alle( hunne Kinderen, die iia hunne Ouderen,

5, als de takken in den boom , begi epen waren."

En hier voor zyne bewyzen opgegeven hebben-

de , brengt hy voor de zaligheid der vroeg fter-

vende Kinderen deeze gronden :

Om dat in de ganfche Heilige Schriftuur geen
een bevvys voor hunne eeuwige ftraf.^ ofce ver»

doemenis, te vinden is. Om dat die Kin-

deren 5 door hunne onkunde van de Wet en
van het Evangelie , zich aan geen daadelyke

overtreding of ongehoorzaamheid kunnen fchul-

dig maken : en het tegen Gods hoogfte Goed-
heid zoude ftryden , de Kinderen met de eeu-

wige verdoemenis te flrafFen , zonder dat zy de
ongehoorzaamheid van Adam met de daad toe-

geltemd , of het Evangelie ongehoorzaam ver-

worpen hebben. Waarom ook het menigvuldig

getal van zulke onmondige Kinderen van God
zelve word bygebragt als eene betamelyke rede

der verfchooning van die ganfche Stad. Jon. IV.

VS. II. Om dat de verdoemenis van zul-

ke onmondige , ofte vroeg ftervènde Kinderen

zoude ftryden tegen de waarheid niet alleen van

Gods algemeene en onbepaalde beloften omtrent

het zaad van alle zyne Kinderen tot in het dui-

zendfte gedacht ; maar ook tegen Gods plech-

tigen eed , dat Hy geen lust heeft in den dood
des
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des godloozen. — Om dat het ten fterkfte

zoude ftryden tegen Gods allerhoogfte Goed-

heid , dac Adam ende alle deszelfs volwasfene

Kinderen , hoe bloed- en fcharlaken - rood ook

derzelver ongerechtigheden zyn mogen , eene

mogelyke zaligheid ( door den Schryver in het

voorgaande bepleit) zouden genieten , en dus

niet anders dun vrywillig en moedwillig zouden

kunnen verloren gaan ; maar dat de onnoozele

Kinderen , die zich nooit aan eenige daadelyke

ongerechtigheden fchuldig maakten , in eene

volftrekte onmogelykheid van bekering en za-

ligheid zouden blyven, en dus alieenlyk om het

ongeloof hunner Ouderen noodzaaklyk zouden

moeten verloren gaan. Om dat in deeze

fteUing de minfte zwaarigheid niet is ~ met
Gods Rechtvaardigheid; want naardien dezelve

toelaat- de zaligheid van zoo veele volwasfene

godloozen, die hunne meeste jaaren in het ple-

gen van allerlei daadelyke ongerechtigheden heb-

ben doorgebragt , hoe veel meer dan van de on-

, noozele Kinderen — met de oneindige Barm-

hartigheid — en de eeuwige Gerechtigheid des

Middelaars , als die daardoor verhoogd worden.

Y~ Ook kan ze niet tot zorgeloosheid misbruikt

worden van volwasfenen , welken ze niet raakt

:

ook niet van de Kinderkens , die daarvan onkun-

dig zyn. Ook is het vooral in deeze zaak

veel godvruchtiger 5 naar den aart der liefde het

goede 5 dau het kwaade te gelooven.

Dat
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Dat nu hier tegen geen zwaarigheid kan wor*

den ingebragc daaruit , dat dan de Kinderen vati

geloovige en ongeloovige Ouders het zelfde

voorrecht zouden hebben , daar nochtans den

cerften zulk een voorrecht i Kor. VIL vs. 14.

fchynt te worden toegezegd ^ toont hy doör

aantemerken , dat die woorden , en de daar in

aan den Kinderen toegefchrevene heiligheid ,

niet op vroeg geftorvene Kinderen kunnen wor-

den toegepast ; of daaruit zoude volgen , dat

alle zulke Kinderen van ongeloovige Ouderen ,

zonder eenig onderfcheid , verloren waren ;

maar dat ze op zulke nog levendige Kinderen

zien 5 die , als tot Gods verbond en gemeente

behoorende , aangemerkt , en dus heiligen ge-

noemd worden , zoo lang zy niet met de daad

het tegendeel vertoonen. En de Kinderen der

ongeloovigen zyn in tegendeel als onheilig ofte

buiten de gemeente aantemerken , zoo lang zy

niet door geloof en bekeering het tegendeel be-

wyzen. Daarenboven is ook het voorrecht van

de levende Kinderen der geloovigen nog onbe-

denklyk groot, door de ernftige voorbiddingen,

getrouwe vermaanigen , leerzaame onderwyzin-

gen' , en godvruchtige voorbeelden , die ze ,

boven de Kinderen der ongeloovigen genieten.

§. XXXIV.
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§. X X X I V.

Eindelyk voegen wy hier nog by de gedag-

ten van den deezer weereld helaas zoo vroeg

ontrukten Hoogleeraar G. J. N a h u i s , die

,

in een tweetal van Leerredenen over de inenting

der Kinderziekte , ook nopens ons onderwerp,

in een natuurlykst beloop zyner V'^erhandeling
^

zich heeft uitgelaaten,

„ Wy vinden , zegt hy , bl. 21. omtrent

dit ftuk geen algemeene uitfpraak in Gods
woord. En wanneer wy het door eene re-

dekaveling uit den aart der zaak willen on-

derzoeken en opmaken , blyft het zelve zeer
donker. Immers aan den eenen kant is dic

onfeilbaar zeker. Indien ze by hun
fterven zoo gelaaten zyn , als ze ter weereld
kwamen : indien ze dat beginfel van eenea
zondigen aart , 't welk ze hier ter weereld
medebragten , behouden , en met zich geno-
men hebben na de eeuwigheid : indien ze
geen ander , geen beter grond - beginfel , uit

genade ontvangen hebben ; dan is 't natuiu--

lyk , ja ontwyfelbaar te denken , dat hun
zondig grond - beginfel zich in den ftaat der
afgefcheidenheid even zoo , naar den aart van

55 dien ftaat , ontwikkelt in boosheid
, gelyk

„ het zich hier op aarde , zonder tusfchenko-

55 mende genade , zou ontwikkelt hebbep. In-

,5 dien

5J

3>

?)

»>

3>

55

35

55

J5
«

55

95

55

55

55
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„ dien 'er dan eenig Kind , hoe vroeg ook af^-

„ gefneden, in de gewesten der gelukzaligheid

„ overgaat , het moet toegefchrev^n worden
'„ niet aan eenen fiaat van onnoozelheid ^ waar

5, in het was tóen het ftierf , maar alleen aan

i, de yrymachtige Genade Gods , die , om de

^) toegerekende Gerechtigheid van Christus ,

^, naar zyn eeuwig voornemen der verkiezing
,

55 de toegerekende fchuld van Adam aan zulk

5, een Kind kwytfcheldt , het grond- beginfel

>, der verdorvenheid in het zelve , by deszelfs

5, dood 5 vernietigt , zyn beeld 'er in herflelt

,

9y en het alzoo bekwaam maakt tot een leven

,

5, waartoe het uit zyn eigen verdorvene natuur,

3, zonder hart - veranderende genade, eeuwig

5, onbekwaam en ongezind geweest zou zyn.

Nu vinden wy nergens eenigen grond , oni

over het algemeen vast te Hellen , en zekei^

te bepaalen , wat de genade doet : de rede-

kundige befchouwing laat ons hier verlegen

en onzeker/*

5, 't Is waar , aan den anderen kant opperê

„ de rede eene zeer fterke bedenking : 't is

,

voorzeker , zeer nadenkelyk , dat 'er zulk

een aanmerklyk getal van Adams nageflacht

,

door een vroegtydigen dood , in eenen Haat

van kindsheid , word weggenomen. Men
zal het niet vergrooten , indien men (lelt

,

dat ten minften het derde gedeelte van het

5, menfch-

3>

3>
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>, menfchdom , beneden de jaaren van rede-

5, gebruik , fterft*

"

En in eene note hier onder word gezegd '-

5, Verre het grootfte gedeelte van dit getal

5, fterft beneden deii ouderdom van twee jaa-^

5, ren : daarentegen toonen de fterf-lysten, dat ^

3, 'er van Kinderen boven dé zeven jaaren tot

5, den ftaat der volwasfmg zeer weinige fterven.

,j *Er is geen tyd-vak in 't leven van 't menfch-

„ lyk gedacht , het welk de dood meer ver-

3j fchoont 5 dan dit laatstgemelde. Zoo dra de

5j Kinderen dien trap bereiken , dat derzelver

redélyke vermogens zich beginnen te ontwik^

kelen , en zy zelve in ftaat geraken , om re-

délyke en zedelyke daaden te oefFenen^ 2ien

wy , dat Gods wyshetd dezelve in deezen

ftaat der beproeving op aarde gemeenlyk laat

5, blyven , en komen tot den ftaat der volwas-

5, fenen • waarin zy op zich zelven ftaan , en

55 volkomen rekenfchap hunner daaden fchuldig

5, zyn. En ook dit verfchaft by het nadenken

„ veel opmerking."

„ Dit nu , dus Vaart de Redenaar voort ^

5, moet ongecwyfeld in Gods hoogwys beftek

„ eene allergovvigtigfte rede , een Hem verheer-

„ lykend oogmerk hebben. Zou dit niet wel

55 (mag men denken) met eeii goedertieren ^

5, met een genadig en heiiryk oogmerk gefchie-

5, den? Zouden wy wel kunnen denken , dat

XXII. DeeL Y God,
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God , die zyne Langmöedigheid en Goec'êr^

tierenheid over de vloekwaardigfte zondaaren

ka deeze weereld :500 zeer verheerlykt , zoo

veel millioenen we:^ens daarom flechts even
liet geboren worden , op dat ze als Kinderen

van Adam zouden kunnen gerekend , en on-

middelyk hier op eeuwig verdoemd worden.

Wat zullen wy op die bedenking zeggen?

Ik kan my wel niet onthouden te gevoelen

,

dat God in deeze aanmerklyke en nadenke-

lyke befchikking waarlyk goedertierene oog-

merken hebbe : ik kan my niet weerhouden

te denken ^ dat het over 't gemeen den vroeg

geilorven Kinderen in de andere weereld be-

ter gaa , en beter g;ian zulle ^ dan wel het

meerendeel der zulken , die in de zonden

volwasfeia > en* iA hunne zonden geftorven

zya."

Dit gezegde word in eene note dus nader

opgehelderd : „ Hier mede wil ik niet zeg*

5, gen 5 è^t zy alle in een flaat van eeuwige

5, gelukzaligheid zyn zouden ; maar , dat de^

55 Itaat van zulke Kinderen , die verloren gaan ^

5, ten minften drageïyker , en de trap hunner^

„ rerdoemeniv«> over het gemeen veel lichtejr y

„ naar alle waarfchynlykheid , zyn zal, dandö

.„ ftraf der geenen , die hier op de weereld zoo

„ ïan-

5>

3>
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5, langen tyd Gods Langmoedigheid , Goeder-

55 tierenheid en Genade hardnekkig verfaiaadc

,

„ of misbaxikc zullen hebben." ,.

55 Het is gewis , en 't word doorgaans maaf

„ al te weinig in 't oog gehouden en geloofd ,

„ dat Gods Rechtvaardigheid even zo oneindig

-5, is in haar zelve , en in haare uitoefeningen ^

3, als zyn Goedertierenheid. De onnagaanbaa-

5, re verfcheidenheid , welke wy in de llofFe-

„ lyke werken van Gods handen op dit ftipje in

yy 't Heel- al , op deezen aardbol , aantreffen ,

55. geeft ons aanleiding , om te denken , dat 'er

^ geen mindere verfcheidenheid plaats heeft in

y, Gods zedelyke handelingen , en'de veelerlei

y, bepaalingen derzeive. De gevallen Engelen

^y worden geftraft , en zullen eeuwig geilrafc

5, worden , al/ee^ over en wegens hunne eige

V) perfoneeie daaden van ongehoorzaamheid. De
„ volwasfen zondaars onder de menfchen , die

jj, in de zonde fterven , zullen geftraft worden

55 in de andere weereld^ deels by toerekening^

^ wegens hunne fchuld in Adam , aeels om
,, hunne eige perfoneele daaden. Zou het ook

„ niet mogelyk zyn , dat 'er in Gods heilig

55 recht , ten betooge zyner vlekkelooze Hei-

,, ligheid en Rechtvaardigheid^ eene zekere wy-

5, ze van Ibai- oefening 'v^. de andere weereld

„ plaats vond , welke eenighk op den grond

„55 en by wyze van toerekening gefchiede? Is

Y 2 „ niet
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^, niet de fmet der zonde het grond - beginfel

„ der verdorvenheid , waar mede wy geboren

5, worden , en 't welk ons onverzettelyk blyft

5, aankleven , eene zwaare draf ? Is die ftraf

'„ niet eeniglyk gegrond in de fchuld , welke

5, het menfchdom in den perfoon van Adam over

5, zich haalde , en die daarom op rekening van

,, allen geiteld word ? Kan nu de hoogstvol-

„ maakte en rechtvaardige God alle Adams*

,, kinderen, uit hoofde van die toegerekende

^^ fchuld, in dee^e weereld op zulk eene wyze
.„ ftraffen, blykens de ondervinding, dat ze al-

',, len in een ftaat van zedetyke befmetting en

5, befchreijenswaardige ellende ter weereld kc^-

j j men : kan God die tedere wigtjes hier ondert-

^, werpen aan fmertelyke ziekten en pynelyke

5, ongemakken , reeds van de geboorte af aan ;

5, wie zal ons dan verzekeren , dat het met zy-

,, ne hoogde Rechtvaardigheid onbeftaanbaar

iJ-'-^zyn zoude , dezelve ook in de andere wee-

5, reld aan eenige ftraffen en ellenden onderhe-

„ vig te laaten , op dien zelfden giond , op

5, welken zy hier in hunnen ftaat van tedere en

,, onvatbaare kindsheid daar aan onderworpen

„ zyn ? Alleen , dat wy altoos daarby onder

„ het oog houden , dat de maate , bepaaling

,, en wys der verdoemenis, ofte ftraf- oefening

„ evenredig zyn zal aan de maate , bepaaling

,

5, en wys der fchuld. Naar de fchuld is , en

5, de wys , op wellce men die deelachtig word

,
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„ en zich onder dezelve gedraagt , naar die

„ maate zal ongetwyfeld de ftraf zyn."

55 Denkt iemand , dit is evenwel eene al te

5, ftrenge wys van denken , dit is veel te hard

gedagt van 't goedertierendst en beminnens-

waardigst Opper-wezen , dat God die tedere

wigtjes in den toekomenden ftaat , enkel cm
de toegerekende fchuld , onder de ftraf der

verdoemenis zou ftellen ; hy bedenke , c''^t

5, ik zulks ook niet ftellig hier wil beweeren ,

5, veel min iemand opdringen ; maar dit iJ nog-

„ thans zeker , dat, gelyk Gods goedertiercn-

5, heid tot aan de hemelen is , zoo ook zyne

5, oordeelen een diepe afgrond zyn , welken wy
„ n^et peilen kunnen. '"

§. XXXVI.

„ Maar wat zullen wy , zegt de Redenaar

„ vervolgens, verder daaromtrent bepaalen, 0!-

3, te vastilellen ? Wie zal ons zeggen , of God
3, niet omtrent de weereld der geftorven Kin-

5, deren (vergunt my dus tefpreken) eenen

35 ganfch byzonderen weg en beproevende be-

„ fchikking houdt , van welke wy geen bepaal-

5, de denkbeelden kunnen formen , die wy naar

5, onzen Itaat van beproeving niet kunnen af-

„ raeeten, naar welken 't ons misfchien onmo-

5, gelyli is , zelf te gisfen ?

y 3 peeze
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Deeze gedagte , nopens eenen toekomendea

proef -ftaat der Kinderen, word in eene note

nader dus opgehelderd : „ Dit is misfcliien

,, voor zommigen wat te duister , en zou wel

„ licht aanleiding kunnen geven tot misverfland

3, en misduiding. Ik zal daarom myne bedoe-

5, ling wat nader verklaaren. Wy weeten uit

5, Gods woord , dat alle volwasfenen in het al-

„ gemeene gerecht zullen geoordeeld worden

3, naar hunne werken , en dat een iegelyk als-

„ daii zal wegdragen naar het geene in het lig-

5, haam gefchied is ^ het zy goed ^ het zy kwaad.

5, Maar zullen ook de vroeg- geftorven Kinde-

5, ren in dat gerecht verfchynen en geoordeeld

5, worden ? Zoo ja
, gelyk ontwyfelbaar is

,

5, waarover zullen die dan geoordeeld worden ?

5, Over het geene na het lighaam gefchied is ?

5, Mis^ar dit kan niet wel plaats hebben omtrent

5, zulke Kinderen , die reeds onder de geboor-

5, te fterven , en geenerlei daaden in het lig-

„ haam gedaan hebben. Zal dan het oordeel ten

5, opzichte der zulken gaan over de hun toege-

„ rekende fchuld ? Of zou men mogen denken,

„ dat ten opzichte der zulken in aanmerking

5, zullen komen de gedagten en werkzaamhe-

„ den van hunnen geest, geduurende den ftaat

„ hunner afgefcheidenheid ? Wy ondjerrcellen

,

,, dat 'er trappen in de ftraf der verdoemenis

„ zyn zullen : dat die trappen evenredig zullen

3, zyn aan de maat der daadelyke zonden : dat

„ dit



KINDEREN na mr leven. 343

j, dit in 't laafie oardeeJ eerst volledig zal be-

„ flist worden. Nu is de vraag, of de vroeg-

,> geftorven venverpelingen in den ftaat der af-

„ gefcheidenheid ook onder de verplichting der

5, wet ftaan , by gevolg nog zondigen kunnen ?

5, Zo ja , of ze allen even zwaar zullen zondi-

j» gen ? dan, of daar ook trappen in de zonden

., zullen zyn, gelyk hier op aarde? Wyders,

5, of de maate dier zondige werkzaamheden in

3, den afgefcheiden ftaat invloed zal hebben op

„ de maate der ftraf , welke hun in het laatfle

,9 oordeel zal toegewezen worden ? Overzulks

„ is de bedenking , of de zoodanigen dan tus-

5> fchcn den dood en het oordeel in een zekere

,> foort van beproeving zyn zullen ten aan-

^ ziene van den trap en maate van zondige be-

5» dryven , naar welken in het jongfle gerecht

„ de trap en maate der ftraf*, in eene juiste

„ evenredigheid, hun zal worden toegemeten ?

, Waaruit dan zou volgen , dat 'er in de ver-

,, doemenis zulker Kinderen , fchoon hier voor

„ hun rede -gebruik in eene fchynbaare onnoo-

9» zelheid afgefneden , even weinig onbillykheid

9» kan liggen , als in de verdoemenis der gee-

„ nen , die hier op aarde volwasfen , en in de

5, zonde geftorven zyn. Dit zyn de bedenkin-

9» gen en gisfingen , op welken ik hier het oog

99 heb , die wel eens by zoramigen in den geest

,9 opkomen. Maar wie zal ons , (daar Gods
9> woord dit niet verklaart) hier bet waare zeg-

Y 4 „ gen?
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„ gen? Wie zal ons met gegronde zekerheid

5, iets frelligs daaromtrent durven bepaalen ?

5, Wy weeten veel te weinig van de weereld

„ der Geesten , en het eigenlyke hoe van den

5, ftaat der afgefcheidenheid , dan dat wy daar-

,5 over bepaaldelyk kunnen denken : wy gevoe-

„ len , by zulke nafpooringen , onze kleinwe^-

„ tenheid. Veiligst derhalven is het , dat wy
„ deeze en foortgelyke bedenking;en aan haarQ

„ plaats laaten , " ^nz^

§. X X X V I I.

Eindelyk word deeze redenering over dit ftuk

aldus bedoten : „ Dóg wat daar van zy , Iaat

,5 ons het woord van God raadplegen , en oti3

55 eeniglyk houden aan 't geene wy daaruit lee-

5, ren en opmaken kunnen. Het is waar , dat

55 wy geen onbepaalde en algemeene zaligfpre-»

„ king der vroeg -ftervepde Kinderen in hetzel-

5, ve vinden ; maar dit is ook waar aan den an-

5, deren kant, dat'er5 zoo veel my bekend is

,

5, niet eene plaat3 in de Heilige Schrift gevon-

5, den word , waarin een veroordeelend vonnis

,, over zull^ Kinderen , met opzicht op der-

5, zelver toekomenden ftaat , word uitgefpro-

,5 ken. En het verdient opmerking , dat God
5, met zoo veel miededoogen , in liet geval der

5, Ninevieten , van de Kinderkens fchynt te

^^ fpreken. Jon. IV. vs. ik Aan den anderen

5, kant
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„ kant geeft het woord van God zeer veel aan-

5, leiding , uit kracht van het Verbond met

5, iibraham en zyn zaad , Qvm het welk ook

9, de geloovige Heidenen onder 't Nieuwe Tes-

$9 tament erfgenaamen geworden zyn. Gal. III.

3, vs. 14. ) om eene goede hoop te koesteren

5, omtrent vroeg - geftorven Kinderen, uit het

5j gedacht van Gods volk geboren , in zyne ge-

j, meente ingelyfd , vroeg aan Hem opgedraa-

5, gen 5 en dikwyls, zelf reeds voor de geboor-

3, te , met ootmoedige fmeekingen en pleitin-

5 . gen zyner genade aanbevolen. Laat ons hier

„ gedenken aan Jezus ontfermende behandeling

5, omtrent die Kinderkens , van welke wy le-

„ zen Maïik. X. vs. 13— 16."

Dat deeze gedagten van wylen den uitmun-

tenden Leeraar, die dit onderwerp niet eenzy-

dig , doch zedig en bondig behandelde , hier

eene plaats verdienen , zullen onze Lezers ge-

reedelyk toeftemmen. Wy hebben ze daarom
Qok onverkort , en met des Schryvers eigene

woorden hier opgegeven.

y 5 DE
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DE TWEEDE AFDEELING.

Waarin het om meest waarfchynlyk voor^

komend gevoelen met deszelfs gron^

den word opgegeeven.

%. X X X V I I t

Wy zien hier uit , hoe de gedagten der Ge-
leerden , voor zoo veel wy die hebben kunnen
nagaan , al vry verfchillende over dit ftuk ge-

vallen zyn. : naar de onderftellingen naamelyk ,

die men aannam , of de gronden , op welken

men bouwde, of ook van hoedanigen kant men
dezelve befchouwde. Wy hebben ons onthou-

den 5 van daar over onze aanmerkingen pp te

geven; dewyl wy tot hier toe flechts de gefchie-

denis van dit Onderwerp wilden nagaan , en

z.ulks , naar ons beftek , tot deeze en de vol-

gende Afdeeling eigenlyk behoort. Thans zul-

len wy onze gedagten hieromtrent , die ons

meest waarfchynlyk voorkomen , voorftellen.

§. X X X I X.

In het gemeen kunnen wy niet ontkemien ,

dat wy naar die zagtere denkwyze der geenen

overhellen , die omtrent de Kinderen , in der-

zelve?
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zelver onnoozelheid , ofte voor de jaaren, waar

in het rede - gebruik plaats grypt^ deezer we^-

reld ontrukt , het goede hoopen , en hun na

dit leven een beter lot toefghryven.

Ondertusfchen zyn de Schryvers , die tot

deeze foort behooren, daarin, gelyk wy zagen^

onderling verdeeld, dat ze of den wel eer be-

fnedenen , o^ thans gedoopten Kinderen , als

mede zulken , welken de toediening van die

bond - zegelen niet had mogen gebeureu , dit

betere lot na dit leven toefchryven, -—- Of
dat ze , zonder zoo zeer op het ontvangen of
niet ontvangen dier bond -zegelen te letten, op
der Kinderen geloovige Ouderen, godvruchtige

Voorouderen , of ook de waare Kerk hier by
te rug zien , en van zoodanige Kinderen alleen-

lyk , althans op de meeste gronden , het goede
denken. — Of, gelyk echter weinigen doen,
die hier wat verder gaan , en omtrent alle Kin-

deren , zonder onderfchcid van hoedanige Ou-
deren gefproten , na dit leven het goede ver-

moeden.

Zal nu hier eene keus gedaan worden , dan
vinden wy ons meest genegen, om by de laatst-

genoemden ons te voegen, en lïopens alle vroeg
geftorven Kinderen gunftige gedagten te voeden.
Want wj zyn van oordeel , dat men , by het
nadenken van dit ftuk , niet zoo zeer op de
Oadexen te rug zien , dm wel zich by de Kin-

deren

i
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deren alleenlyk bepaaleii moet: dat men cok
het geloof der Voorouderen , ofte Godvrucht
der Voorzaaten , en eindelyk ook de heiligheid

der Kerk hier aiiet kunne in aanmerking nemen.— Maar dat eeniglyk de verdienften van. den
Zahgraaker hier gelden moeten , en derzelver

kracht en waardigheid alleenlyk de oorzaak kan

zyn van der Kinderen gelukkiger lot na dit le-

ven : voor zoo veel die heil - v%rdienften v?.a

den Midclelaar , enkel door de Godlyke Barm-
hartigheden 5 den Kinderen toegerekend , door

derzelver krachtige invloeden , na dit leven ,

de toerekening van Adams erf- ichuld , ten aan-

ziene van de verdoemende gevolgen , opheffen

,

en by de ontwikkeling van hunne natuurlyke

vermogens de voortgangen van de zedelyke be-

fmetting flremmen , en dezelve zedelyk goed

doen werkzaam zyn : waarin dus hun geluk en
zalig eeuwig leven gelegen is.

§. X L.

Dan alvorens wy de reden , die ons tot dit

gevoelen doen overhellen , opgeven , kunnen

wy niet voorby van aantemerken , dat wy die

waarheden , die in eenige betrekking met dit

ftuk ftjian, ofte die leerftukken, die in de God-
lyke openbaring gegrond zyn , en van elk op-

recht belyder van den geopenbaarden Godsdienst

worden aangenomen ^ en nader zoo als men in

önzc
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onze herformde Christelyke Kerk daaromtrent

denkt , ongetwyfeld en onbelemmerd aannemen,

en daar aan,, door dit ons gevoelen , rechtftreeks

noch van ter zyde , den minften afbreuk , ofte

nadeel niet toebrengen ; maar dezelve , in haar

geheele beloop , in haare kracht en waarde laa-

ten. En in 't byzonder doelen wy hier op het

leerftuk aangaande de erf- zonde — aangaande

de zaligheid , die voor zondaaren alleenlyk in

den Heere Jezus Christus is — en aangaande

het geloof, de wedergeboorte en bekering , als

de middelen en voorwaarden , om in dit heil

te deelen.

Wy erkennen naamelyk , volgens de duide-

lykfte getuigenisfen der Heilige Schrift , de ver-

klaaring van onzen Heidelbergfchen Catechis-

mus, en de bepaalingen in onze Nederlandfchê

Belydenis en Formulieren uitgedrukt : Dat zoo
veelen 'er natuurlyk uit Adam voortfpruiten

,

aan de erf* zonde onderhevig zyn , en fchul-

dig , aan den eenen kant door Godlyke toere-

kening , aan de overtreding van onzen eerften

Stam vader, die, tegen de van God hem voor-

gefchrevene proef- wet ongehoorzaam misdoen-

de , de plaats ende den perfoon van alle zyne
natuurlyke afftammelingen bekleedde , in wel-
ken wy , gelyk verre de meeste Protestanten

gelooven, dus alle gezondigd hebben : aan den
anderen kant, dat wy allen, door onze natuur-

lyke
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lyke geboorte , zedelyk onrein , èn met het
kwaiid , uic die eerde ^nde gefproten , ten

aanziene van ^lle onze vermogens , befmet en
bezec zyn: kllen óverzulks gelykelyk Kinderen
des toorns van natuur , die in alle de onder-

fcheidene tyd- vakken van den menfchlyken ou-

derdom , ofte ons leven op aarde , den vloek

en eeuwige ftrafFen verdiend te hebben > en daar

voor ryp te zyn ^ moeten gerekend worden.

Even zoo zeker gelooven wy ook , dat aïl

het heil voor ellendige en rampzalige zondaaren

alleenlyk in den God-menfch, den Heere Jezus
Christus te vinden is , die door zyne borgtogte-

lyke daadelyke gehoorzaamheid de eisfchen ee-

Ber gebiedende wet , alt zyn leven door , vol-;

maakt vervuld , en door zyn diep vernederend

lyden allen vloek , alle verdiende ftraiFen , vol-

komen gedragen , en van zyn erfdeel weggeno-

men. God met den zondaar verzoend , en des-

zelfs ^nften , ter verkryging van een volmaakt

en eeuwig geluk, verworven heeft t dat Hy die

cenige naam is , onder den hemel den mönfchen

gegeven en geopenbaard » om zalig te worden.

En eindelyk gaat het by ons even zoo vast

,

dat 5 ter toeëigening van het door Christus ver-

worven heil 5 de krachtdaadige werkingen van

den Heiligen Geest vereifcht worden, waardoor

inwendig het Wi^are geloof verwekt , en de we-

der-
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dergeboorte veioorzaakt word, die den itienfcb

tot het verlooren Gods - beeld herllelt en ver-

nieuwt , en hem bekwaam maakt , om deel tö

hebben in de erve der Heiligen in het licht.

Van deeze waarheden wyken wy in het aller-

minst niet af. En hieromtrent kan ook mee
grond geen fchroom plaats hebben ; naardemaal

Qïi zy , die 'er op dezelfde wyze als wy , ea
*die 'er anders over denken , belyden , dat 'er

in 't heilig woord voor het eene noch het ande-

deue gevoelen rechtftreeks iets beflisfend of be-

paalend gevonden word. Moet men overzulks

by gevolgtrekkingen mt de geopenbaarde waar-

heden hieromtrent voor zyne gedagten , diemeti

aanneemt, iets zoeken te vergaderen: het blyft

daar by dan nog de vraag , welke mening de
meest waarfchynlyfce , en met andere geopen-

b^rde v/aarheden de meest ftrookende zy ?

En ten aanziene der gemelde leerftukken begry-

pen wy niet, dat onze mening daar mede onbe.

ftaanbaar , maar zeer wel daar mede overeen
t^ brengen is , het geene wy thans nader heb-
ben aantetoonerL

§. X L I.

«f

Deeze bedenking moeten wy echter noch
vooraf laaten gaan , dat het ons is voorgeko-
men , dat men by het onderzoek nopens dit

Huk,
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ftak , het uiterfte tot der vroeg- geftorven Kirt-

deren zich veellicht al te zeer , zoo niet eenig-

lyk p als een geluk en een aangenaam goed, een
loon 5 een prys enz. voordek : en by die denk-

beelden , ofte in die gedaante de zaak befchou-

wende, zwaarigheid vindt, oiii der onnoózelen

ftaat , in welken ze uit dit leven door den dood-

wierden weggerukt , te kunnen aaneenfchakelen

met eenen ftaat na dit leven , die enkel uit een
genot van genoegen en aangenaamheden beftaan,

en niets dan loon en prys - vergelding met eer

en heerlykheid behelzen zou. Eil hiervoor nu
geen gronden

,
geen voldoende reden in der-

zelver tegenwoordigen ftaat menende te kunnen
vinden , kan men hun dan dat goede in eenen

toekomenden ftaat zoo geredelyk niet tóefchry-

ven. Ook ontdekt het zich by een gering na-

denken wel haast duidelyk, dat^ by aldien men
dit ftuk alleenlyk uit dit oogpunt, en in dat

licht bcfchouwt , men dan zeer licht een fchyn-

gebrek van zamenhang in Gods handelwyze met
die kleinen , ofte eenen fprong in de werken

der hoogfte Wysheid zal ontdekken , dien men
niet verduwen , of met andere bekende waarhe-

den overeenbrengen kati.

Althans dus fchynt het ons in de gedagten

van den Heer Venema , Disfert. Sacr. p 494.

té hebben plaats gehad , wanneer dezelve den

grond, die van der Kinderen onnoozelheid ont-

leend
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leend word > al te zwak oordeelt , om daarop

der Kinderen geluk na dit leven te bouwen.

5, Want hoe tog, dus fchreef hy, zal men een

5, fchepfel , daar niets daadelyk goeds in is ,

5, het eeuwig leven" in de zalige gemeenfchap:

3, van God kunnen toefchryven ? Wat bezit

5, het 5 en wat heeft het gedaan , daar zulk ee-

3, ne groote belooning , alhoewel ook uit ge-

5, nade te fchenken , op volgen zou ? God
3^ kan naar zyne hoogde goedheid hen wel za-

)) lig maken ; maar het blykt nog niet ^ of Hy
53 het ook mL Hy bedeelt immers alle zyne

5, Goedertierenheid niet zonder maat, nietzon^

35 der onderfcheid ; maar naar den aart en de

55 gelleldheid der onderwerpen. En dus blyft

„ de zaak , ten aanziene der Kinderen , nog

y^ twyfelachtig/'

En uit eene al te zeer bepaalde befchouwing

van dit (luk in dit oogpunt is het mogelyk ook,

dat de Heer Nahuis zwaarigheden vond, die

hem op eenen toekomenden proef- ftaat , ten

aanziene der Kinderen , deeden denken
, gelyk

wy §. 34. nader getoond hebben. En
veellicht- zyn hier uit ook andere bedenkingen

gefprocen 5 tot welken men hieromtrent zyne
toevlucht wel eens heeft genomen.

Nu is het , volgens den aart der zaake , v/el

onloogenbaar zeker , da,t , ook by die wyze om
het (luk te befchouwen , hetzedelyk en betaa-

XXll Deel. Z mend
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mend goed als onaffcheidelyk van hét aangenaa-

me lot , het genoegen en vermaak van redely-

ke wezens , moet worden aangemerkt : gelyk

,

aan den anderen kant , het zedelyk kwaad op
zich zelv^en ook een droevig kwaad is , en ,

volgens zyne natuur , het zelve onaffcheidbaar

na zich fleept.

Maar het zou hier de vraag wel mogen zyn :

Of men niet beter doe , althans minder belem-

merd , en meer geregeld over dit (luk denken
kan , by aldien men der Kinderen lot na dit leven

,

wanneer zich hunne vermogens zullen ontwik-

keld hebben, als eenen ftaat van zedelyk goed

,

van betaamende werkzaamheden aanmerkte : en
in dit licht, ofte van dien kant hun lot befchou-

wende , zich den weg niet meer gebaand zoude
vinden , om een aangenaam en genoeglyk lot

hun toetefchryven : en met en op de godzalig-

heid, ofte een geestlyk leven, 't welk hun dan

zal zyn medegedeeld j de gelul^zaligheid , ofte

het eigenlykst zoo genaamde eeuwig leven , als

daar mede verzeld , en als een gevolg daar van
moge befchouwen ?

't Komt ons ten minften zoo voor, dat men,
naar den aart der zaaken, hen, die vatbaar zyn
voor geluk en genoegen , het welk mede e^n

gedeelte van hun volmaakter leven zal uitmaa-

ken , ook onderftellen moge en moete als met
ontwikkelde en natuurlyk verbeterde vermogens

.V». op
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op eene zedelyk goede en loflvkewyze werk-

zaam : en dat overzulks hun zedelyk le/en^

voor hun gelukzalig leven , in onze befchou-

wing van hun toekomend lot, diene voortegaan

;

naardemaal dit laatfte hen eerst vatbaar maakt'

voor het eerfte, en den grond daar voor uitle-

vert ,
gelyk het ook een wezenlyk gedeelte daar

van is. En dus hebben wy in deezen overeen»

komst tusfchen Gods handelwyze met de Eiu-^

deren en met de volwasfenen , in welken wy
een geestelyk leven der genade moeten onder-

ftellen , zullen zy , by hunne verhuizing uit

dèeze weereld 5 voor een eeuwig heerlyk leven

vatbaar zyii. : --'^i r t

i

Hierom hebben wy opzettelyk deeze gedag-

te aan het hoofd deezer Verhandeling gepoogd

uittedrukken , en dien titel daar toe gekozen.

En die gedagte zelve zullen wy nu , tot een

bewys voor onze mening , in eenige korte Hel-

lingen wat nader ontvouwen.

§. X L I L

I- Wanneer men zich een vroeg geftor-

ven Kind voordek , het welk voor het verkry-

gen van het gebruik der rede deezer weereld

ontrukt is , denkt men een van die Ichepfelen

,

die in 't byzonder van God zyil voortgebragt

,

'Om zyne Heerlykheid te bevorderen : dat is

,

Z 2 oiu
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fm met eerbiedige verwondering in de kennis

van God van deszelfs gadelooze Volmaakthe-

den , Deugden en Werken bezig te zyn : om
vrywillig en in liefde Hem te dienen , door ge-

hoorzaam deszelfs wil optevolgen , en aan de
verplichtingen , die 'er uit de betrekkingen tus-

fthèn God en zyn redelyk fchepfel vloeijen ,

te beantwoorden : om dus tevens te beantwoord

den aan de einden , tot welken God aan fchep-

felen , op zieh zclven flechts mogelyke wezens,
een daadelyk beftaan gaf : om dus in die eens-

gezindheid met God en deszelfs wil, naar hun-'

m vatbaarheid, van Hem all het goede, *twelk

Hy, als het hoogfte en een mededeelbaar goed ^^

zynen fchepfelen mededeelt, te ontvangen, en
gelukkig te zyn. '

II. Dan voor het een en andere hier van was
dit Kind , geduurende dit leven , nog natuurlyk

volilrekt onvatbaar : hec had nog geen ontwik-

kelde geests - vermogens , en dus nog daadelyk

geen bekwaamheid , om op eene redelyke wy-
ze en met vryheid te werken : het kon hier aan

het einde van zyn beftaan , aan zyne beftem-

ming nog geheel niet beantwoorden.

III. Het is echter een menfch , en met
eene onfterflyke ziel , zoo wel , als met eea

werktuigelyk lighaam , voorzien. Mag men nu

nopens het eene verwachten , dat het , by zy-

nen

/
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nen aangroei , zyne leden en zintuigen gebrui-

ken zal ; men kan ook , en volgens de erva-

renheid , niet tvvyfelen , of het andere deel zal

ook op zynen tyd het gebruik der rede verkry-

gen , en met vryheid werkzaam zyn. Het is

een fchepfel , tot een altoos - duurend beftaan

opgelegd, en van God, gelyk alle andere men-
fchen , tot de gemeldde einden beftemd : het

heeft ook daar toe van God de vermogens ont-

vangen ; alhoewel die , by gebrek aan natuur-

lyke bekwaamheid , nog daadelyk daar toe niet

befteedt kunnen worden , maar onbruikbaar

liggen.

IV. Geduurende dit leven , ontwikkelen

zich de vermogens van de ziel met en naar den
aangroei van het lighaam , in de allengskens toe-

nemende volmaking der uitwendige zintuigen :

het Kind krygt allengskens in de plaats van ver-

warde en donkere , bepaalde en onderfcheide-

ne denkbeelden : het wyst zyne gedagten , die

eerst flechts uitwendige en zinnelyke dingen tot

haare voorwerpen hebben , aan , en poogt die

uittedrukken door gebaarden , het geluid zyner

ftem , en tekenen : het leert vervolgens allengs-

kens , geholpen door menfchen , van welken

het omringd is , en dit zyn de voordeelen der

Maatfchappy 5 ofte der gezellige zamenleving y
tot welke de menfch beftemd is, eene taal ^^

en drukt danr door zyne denkb^lden uik : hier-

Z 3 on:^



558 Ovp.R HET ZEDELYKLOT der

ontdekt zich de perfoonélykheid. , de zelfsbe-

wa>theid en het geheugen ontluiken , de denk-

beelden en alle derzelver uitdrukfelen '^yn ecl>

ter. nog gehecht aan zinnelyke dingen : allengs-

kens begint het dan , in de plaats van ilechts

enkele , zich meer zaraengeftelde denkbeelden

t'i maken , zyne bevattingen te vergelyken ,

en zich ook afgetrokkene begrippen te maken.

Mier ontwikkelt zich de rede , hier begint haar

gebruik , en dit weeten vvy by de ervarenheid.

De uitwendige zintuigen , de bronnen en begin-

felen van all onze kennis, zyn dus ook de hulp-

middelen en aanleiding, waardoor de menfch tot

het gebruik zyner redelyke vermogens raakt.

V. Doch het Kind fterft vroegtydig , en

dit is het geval , waaromtrent ons onderzoek

gaat , het bereikt dien trap van ouderdom niet

,

met en in welken die verfchynfelen plaats heb-

ben. De dood belet den groei , en verftoort

en (loopt het llellel van het lighaam. Langs
den gewoonen weg, dien vvy zoo even aanftip-

te , en by ervarenheid kennen , kan in de afga-

fcheidene ziel die ontwikkeling van haare ver-

mogens , en dit verkrygen van het gebruik der

rede , by gebrek aan de uitwendige zinnen , dus

geen plaats krygen. En by aldien men
hier toe ook, met zommige Wysgeeren, wilde

aannemen , dat de ziel , na den dood van het

lighaam , altoos met een haar eigen , allerfynst

en
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en onveranderlyk lighaamtje , (en het geene

men van de uitwendige groove fchors , het

overkleed, ofte koker, als het ware, dit zicht-

baar en veranderlyk lighaam , het welke door

den dood word afgelegd , wel had te onder-

fcheiden ) onaffcheidelyk vereenigd bleef ; kan

echter ook daar door dit ftuk nog niet ontwik-

keld worden. Want hoe waarfchynlyk zich dat

gevoelen ook voordoet , is echter dit lighaamtje

te ongenaakbaar voor onze bevattingen , en te

fyn voor onze befpiegelingen , dan dat wy in

dit geval , uit deszelfs onderftelling , zouden
kunnen redekavelen , of befluiten trekken. —
En even zoo weinig kan het hier baaten , wan-
neer men tot dat by andere Wysgeeren begun-

ftigde ftelfel eener zoo genaamde voorbepaalde

overeenftemming (^Harmoniapraftahilita'^ zy-^

ne toevlucht nam , volgens welk de ziel uit haar

zelve , en zonder invloeden van het lighaam ,

of wederkeerige werkingen tusfchen ziel en lig-

haam , haare eigene denkbeelden , door haare

volftrekt eigene werkingen , ontwikkelen , en

uit eenen voorgaanden tot eenen volgenden ftaat

raaken zou; naardemaal ook dit gevoelen, hoe
fyn ook uitgepluist , als te zeer met de ervaren-

heid onbeftaanbaar , hier ter zaake niet veilig

aangenomen worden , of ons licht geven kan.

VI. Ondertusfchen moet men noodwendig
eene ontwikkeling der ziels - vermogens in het

Z 4 Kind
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Kind aanneemen , niet alleen uit aanmerking

van de onfterflykheid der ziele ( zie onze 3 "-•
'

ftelling), maar ook om dat men buiten dezelve

haar zoo weinig een rampzalig als een zalig lot

na dit leven kan toefch'yvcn. Want tot het

een en ander worden zedelyke bedryven , zelfs-

bewustheid , en eene vatbaarheid voor zulk ee-

nen ftaat na dit leven vereifcht, hoedanige zaa-

ken zich zonder het rede - gebruik niet laaten

begiypen. En zulke werkzaamheden moeten
wy aan de ziel toefchryven , wen wy haar een
leven , ofte een voortduurend beftaan toefchry-

ven. Het eene moet hier onaffcheidelyk met
het andere verknogt zyn , zullen wy ons haa*

re onfterflyldieid volledig en behoorlyk voor-

ftellen.

VIL En deeze ftellingen tot hier toe gaan
zeker : het blykt hier uit , dat die noodzaakly-

lyke ontwikkeling der geests- vermogens in het

vroeg -geftorven Kind niet lni>gs den gewoonen
weg 5 dien wy by ervarenheid kennen in dit le-

ven plaats te hebben , ofte natuurlyker wyze
niet kan gcfchieden. Eene andere , eene bui-

tengew^oone en bovennatuurlyke wyze moeten
wy hieromtrent dus aannemen. Dan hier

raaken wy in het donkere : hier komt ons na-

fpoorend en nagluurend oog in fchemeringen

,

het licht begeeft ons hier by gebrek aan noodige

kundigheden omtrent eenen toekomenden ftaat,

ca
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en zelf aan genoegzaame Geestkunde. •—*- Iir-

dien men eindelyk ook hier dagt aan een zeker

verband , ofte betrekking in die gindfe weereld

der Geesten , om die uitdrukking hier te ge*-

bruiken, tusfchen die werkzaame onderwerpen,

en de voorwerpen van derzelv^r werkzaamhe-

den : eene zaak , die niet ontkend kan worden

;

krygen wy echter daarby nog geen doorzicht ia

dit ftuk 5 het geene ons hier in het duister en
verlegen laat : hoe naamelyk die Geesten töc

eenen ftaat en trap van volmaakter werkzaam-

heden raaken , hoe zich hunne vermogens ont-

wikkelen. Dit HOE blyft hier 5 en hoe men
de zaakdook nadenken moge, onzes inziens,

billyk nog de groote vraag,

VIII. Het eenige , en 't geene zich ge-

reedelyk daar op laat denken , is , dat wy die

ontwikkeling der ziels -vermogens , dien over-

gang tot eenen ftaat van natuurlyk volmaaktere

werkzaamheden , ofte van donkere en verwarde

denkbeelden tot klaare en duidelyke , aan eene
byzondere Godlyke werking , tusfchenkomst

,

ofte invloed toefchryven. — Men zegge hier

op niet 5 dat wy dus den knoop , die ontward
moest worden , in ftukken houwen ; want wy
komen niet tot dit uiterfte , dan genoodzaakt , en
daar ons alle andere reden , wegen en middelen
begeven en ophouden. Kan iemand hierop nog
iets anders , iets nader uitvinden en mededee-

Z $ len

,
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len , die zal op eene dankbre erkentenis van het
gemeen de biüykfte aanfpraak hebben , en ze-

kerlyk allen lof verdienen. — Wy komen
hier niet tot het buitengewoone , dan by het

onvoldoende van de gewoone bekende wegen
en middelen. Wy vermenigvuldigen dus

ook hier, tegen die bekende regel, de wonder-
werken niet, voor zoo veel wy hier eene God-
lyke werking aannemen , die buiten den kring

van dit leven , en verheven boven deeze bene-

den - weereld is : die in den toekomenden (laat

^s de gewoone Gods - werking op zulke zielen

dient aangemerkt te worden , en door welke
God by zyne (ten aanziene van dit leven wel)
ongewoone werkir-g.vervuld en goed maakt het

geene wy , by all ons nadenken , niet vinden

kunnen natuurlyk ofte regelmatig te gefchieden.

En waarfchynlyk zyn de zoo genaamde
buitengewoone , ofte meer onmiddelyke Gods -

werkingen ook meer eigen aan den ftaat , ofte

de huishouding van een leven , waar door dee-

ze afgeloopen tyd van beproeving zal vervan-

gen worden.

IX. En dit leidt ons ter befchouwing van

den zedelyken ftaat en de hoedanigheid der

werkzaamheden van zulke Kinderen. Ten aan-

ziene van volwasfenen hebben wy geen zwaa-

righeid , geen vermoeijend nadenken , hoe ze

na den dood in eenen ftaat van zedejyk goede

of



KINDEREN na iut ieveiï. 363

of kwaade werkzaamheden zich zullen bevin-

den ; dewyl ze de beginfelen en hebbelykhe-

den van het een of ander in dit leven reeds heb-

ben 5 en hier uit met zich overbrengen in een

ander , het welk in een geregeld vervolg , ofte

eenen voortgang van natuurlyke en ook zoo
,

als ze in dit leven gefteld waren ,
geaartte ze-

delyke werkzaamheden beftaan zal. — Dan
ten aanziene der Kinderen heeft zich dit zoo
niet ; maar hec eene of andere moet van God

,

en door deszelfs byzondere werking , hun me-
degedeeld worden. Zy hebben m dit leven

goea noch kwand gedaan , Rom. IX. vs. 11. Zy
hadden nog geen gebruik der rede , nog geen
klaare en duidelyke denkbeelden , nog geen re-

delyke wils -neigingen , zy waren nog onvat-

baar voor vrye en zedelyke handelingen , zy
kunnen overzulks ook geen beginfel, geen heb-

belykheden van zedelyke daaden in een ander

leven medebrengen. Hangt de natuurlyke

ontwikkeling , de verbetering , ofte volmaking

der ziels - vermogens in die Kinderen van eene
byzondere Codlyke werking af, de zedelyke

gelleldheid van hunne vermogens , en de ge-

aartheid van hunne werkzaamheden , die daar

med^ onaffcheidelyk gepaard gaat , en daar uit

van zelve vloeit , moet dan ook aan die zelfde

werking worden toegefchreven.

X. By
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X. By aldien men nu wilde aannemen , <ïat

die natuurlyk. ontwikkelde vermogens ten kwaa-
de bepaald , in zedelyk kwaad werkzaam zyn
zouden , dan komt hier eene gaping , dan moes-
ten ze met eenen fprong tot werkzaamheden
van dien aart overgaan. Daar in zou dan te-^

vcns derzelver rampzalig lot beftaan, en daarvan

zou het voor eeuwig ook afhangen. Maar uit

die leven brengen ze geen beginfel , geen heb-

belykheden van dien aart mede. Men zou ^ om
dit llaande te houden , ook moeten ftellen , dac

die zinnelyke neigingen , die fnoode driften ,

dat bedenken des vleefchs , gelyk de Heilige

Schrift het noemt , met die vooroordeelen , uit

welken ze geboren worden , ook door zulke

dingen , als onze uitwendige zinnen in dit leveii

ontwaar worden , verwekt , gezwenkt en gaan-

de gemaakt moest worden : dat zulke ons hier

bekorende , in verzoeking bi^engende , en ver-

ftrikkende voorwerpen ook daar en dan de re-

delyke vermogens moesten overdwarsfen , om
ze tot die zedelyk kwaade werkzaamheden te

bepaalen , en die kwaadaartige gefteldheid daar

in te verwekken, om die wezens aan die ramp-

zalige Üaaverny , die hier de dienstbaarheid der

zonde uitmaakt , te doen onderv\<)rpen zyn :

men moest dit aannemen omtrent die nieuws

-

ontluikende vermogens en derzelver eerde werk-

zaamheden. Maar hoe veel zou men dan niet

moeten onderftellen , daar de minfte grond niet

voor
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voor is 5 daar van men , met- meer waarfchyn-

lykheid het tegendeel denjcen kan ? Wil
men eindelyk hieromtrent tot de toegerekend?^-

erfzonde zyne toevlucht nemen , en die als de'

voortbrengfter van dat zedelyk kwaad in de 01 it-

wikkelde vermogens aanmerken, dan moest menr
zekerlyk die tweederlei zaaken , en tweederlei

handelingen van God , die volgens haaren aart

wel zeer onderfcheiden zyn en blyven moeten,

ongerymd verwarren ; naardemaal het tog ge-^

heel wat anders is , wanneer God den menfch,^

hoewel nog aan geen daadelyke zonden fchul-

dig 5 om de overtreding van Adam fchuldig oor-

deelt , het geene ook buiten den menfch ge-

fchied t en wanneer inwendig in hem het zede-

lyk kwaad zynen oorfproiig neemt , en van zy-

ne vermogens zich meester maakt. Dit weeten

wy 5 hoe het met den voortgang van dit leven

en de jaaren hier op aarde plaats heeft ; maar

dat dit by de ontwikkeling der vermogens van

vroeg- geftorven Kinderen, in een ander leven,

uit die toegerekende erfzonde vloeijen zou , laat

zich met geen waarfchynlykheid denken.

t XL Dit blyft , om eindelyk tot. een bc-

fiuit te komen , waarhpen ons de voorafgezon-.

den ftellingen nu leiden , 'etr dan overig , dat
15.

naardemaal die ontwikkeling der geests vermo-
gens in zulke Kinderen God , door deszelfs tus-

fchenkomende werking tot ecne OiiUixadelyke

oor-
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oorzaak heeft — wy ook ^ zonder overyling

,

zoo wy menen , in ons belluit , en zonder ga-

ping in deeze redeneering , denken moeten ,

dat de werkzaamheden met en door die vermo-

gens niet anders dan zedelyk goed van aart kun-

nen zyn. — Volgens deeze leiding van ge-

dagten kunnen wy niet anders over dit (luk den-.

ken. En na behoeft het geen nader bewysv!
dat God , die niet anders , dan het geen zede-

lyk goed is , werkt , en in redelyke wezens

voortbrengen kan , ook deeze in de Kinderen

ontluikende vermogens tot zedelyk goede werk-

zaamheden bepaole. — Kon Hy , by deu

eerften oorfprong van ons geflacht, den menfch

niet anders dan met zyn beeld voorzien , dat

is , goed en recht , voortbrengen ? En zou

Hy deeze zielen uit haaren onvolmaakten tot

eenen natuurlyk - volmaakteren ftaat overbren-

gen 5 zonder even daar door dezelve te voor*

zien met zulke hoedanigheden , als Hem betaa-

men , en deeze wezens aan het einde , waar

toe ze beftaan , kunnen doen beantwoorden ?

Zou Hy die zielen , by deeze natuurlyke om-

fchepping niet ook herformen naar zyn beeld ,

en door zyne hand daar in leggen , het geene

Hem behaagelyk en heerlyk , het geene Hem

,

als Werkmeester , waardig is ? — Dus vin-

den wy deeze zielen in den ftaat haarer natuur-

lyk verbeterde vermogens juist zoodanig , als

die van den eerften menich , toen ze uit de han-
"^-^ den
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den van haaren Mabe'r kwatri , dat is, goed en

recht , heilig , en naar Gods wil werkzaam ,

ftrookende met het oogmerk , van God in den

menfch een beftaan te geven , bedoeld.

§. X L I I L

Naar deeze leiding den zedelyken (laat der

Kinderen , en de gefteldheid van derzelver ver-

mogens by die aanftaande ontwikkeling nagaan-

de 5 vinden wy ons verrast van het belluit aan-

gaande derzelver lot na dit leven vhet geene ,

naar deeze gelegde gronden niet anders dan ge-

lukkig en zalig zyn kan. En ook dit behoeft

dan, wegens het onaffcheidbaar en naauwst ver-

band tusfchen het zedelyk en het genoegelyk ,

ofte aangenaam goed , of, om het met andere

woorden uittedrukken , tusfchen de godzaligheid

qn de gelukzaligheid , nu geen nader bewys.

Orii^ hu de Kinderen , die voor het bereiken

van 'eenen volwasfen ouderdom , en voor het

verkregen gebruik der rede fterven , in eene an-

dere weereld , aan eenen ftaat van beproeving
nog te onderwerpen, gelyk de Heer Na huis,
als iets , dat wel bedenkelyk kon voorkomen

,

opgaf (§. 340 9 ^^^ ™^ ^^^ i^^t alleen dit

bovengemeldde , zeker althans de ontwikkeling
der geests- vermogens, in zulke te beproevene
onderwerpen , moeten onderftellen ; maar dat

' " kan
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Jcan ook op geen gFonden , althans uit het god*

]yk woord niet , en nog veel minder uit de re-

de , waarfqhynlyk gemaakt worden. Want naar

het woord hebben wy Hechts aanleiding , om
dit leven , en deezen ftaat als eenen ftaat van
beproeving der menfchen aantemerken , hoe ze

naar ziel en lighaam zullen gehandeld hebben ,

om naar die handelingen vergelding, by die ver-

fchyning voor Christus reehterftoel , wegtedra-

gen. 2 Kor. V. vs lo. —- En word die ge-

dagte van eenen toekomenden proef- ftaat, zoo
als het fchynt, voornaamelyk aangenomen, om
die Kinderen in die verfchyning in het toeko-

mend oordeel eene plaats te doen krygen , dan

is 'er , althans in die aangehaalde uitfpraak van

den Apostel , weinig grond voor ; naardemaal

zulke Kinderen zoo weinig door het lighaam

goed of kwaad gedaan hebben, als men hun zul-

ke bedryven naar de ziel kan toefchryven : en

te minder , dewyl het lighaam eerst by de al-

gemeene opftanding der dooden herleven , eii

dus onmiddelyk voor het laatlte oordeel eerst

met de afgefcheidene ziel wederom vereenigd

zal worden. Een ftaat van beproeving voor de

Kinderen , ten aanziene van hunne zielen , na

dit leven , kan 'er dus uit die plaats niet woor-

den opgemaakt. Zy moeten , zullen ze in dat

oordeel verfchynen, goed of kwaad wegdragen,

doch niet naar maate zy door het lighaam gedaan

hebben ; want zy hebben in het lighaam , het

welke
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welke zy zoo vroegtydig én onnoozel verliieten,

nog geen van beiden gedaan. En dus zou hun
toekomend lot uit andere gronden , dan uit voor-

gaande bedryven , moeten afgeleid worden. Zal

nu hnn toekomende ftaat
,
gelyk wy getoond

hebben , een flaat van goed doen zyn , die zal

overzulks ook met het genieten en wegdragen

van hec goede verzeld gaan. Om nu niet te

melden , dat , naar de mening van zommigen ,

die Kinderen niet eens in het laatfle oordeel ver-

fchynen zullen ,
gelyk wy hier boven geziem

hebben , dat Athenagoras Helde , en de

Heer Venema ook fchynt aantenemen, Disf.
Sacr. p. 537 hoewel wy die gedagte voor onze

rekening niet behoeven te nemen.

Hier vinden wy dan ook de oplosfing van het

gefchil 5 het geene tnen vaak als zeer donker

,

en kwaalyk te bepaalen oordeelde , of 'er in de

Kinderen ook het geloof en de wedergeboorte ,

als voorwaarden , om de zaligheid in Christus

deelachtig te worden , kon plaats hebben. Want
naar het bovengeftelde kunnen wy die vraagen

ten eenemaal ter zyde gefteld laaten : of menen
wy al 5 dat die in aanmerking moeten komen ,

dan word door die godlyke Vv^erking , waar door

de ziels - vermogens ontwikkeld en tot redelyke

werkzaamheden gebragt worden ^ het een en
ander , het geene tot derzelver Gode behaage-

lyke werkzaamheden behoort , en het geene

XXU. Deel. Aa ook
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ook daadelyk hunne zaligheid uitmaakt , in hun
voortgebragt.

En dit menen wy met recht als eene byzon-

dere huishouding , handelwyze , ofte weg Qocls

wet de Kindertn te mogen aanmerken, en dien

naam daar op te mogen pasfen , dien de Heer
Venema, 1. c. p.. 528. aan zyn gevoelen om-
trent dit ftuk gaf , die deeze handelwyze van

God in het zaligen van Kinderen, uit geloovige

Ouderen gefproten , vertoont als grootelyks on-

derfcheiden van de gewoone genade - bedeelin-

gen omtrent vohvasfenen. En zoodanig is im-

mers niet minder ook het geene wy in decze

bovenftaande ftellingen hebben voorgedragen :

zoo verfchillende als de natuur der onderwerpen

is , zoo zeer verfchillende is ook het ganfche

beloop van Gods handelwyze daaromtrent.

Ook komt het ons voor , dat zich het ftuk ,

daar de fchrandere Leibnitz , 1. c. in zyne
bepleiting van der Kinderen gunilig lot, zovaak

op komt , wen hy zegt , „ dat wy niet wee-

„ ten , wat God in het uur des doods ( /;; ar-

„ ticulo mortis ) aan die Kinderen doet
,
" in-

dien wy daarby nadenken , en dat gezegde ont-

leden , juist tot die dingen brengen laate , die

wy hier beredeneerd hebben.

Deeze gedagte , om 'er dit nog bytevoegen

,

fchynt ons in haar geheele beloop zich aante-

pry-
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pryzen. Althans zy ftrookt met de natuurlyke

gefteldheid der onderwerpen , uit aanmerking

van welke wy niet anders, niet gevoeglyker ten

minden , nopens dit lUik denken kunnen, r—
Gods Heiligheid geeft ons een voornaamften

grond , om juist deeze handelwyze , als Hem
betaamend en heerlyk , aanteneemen —- die ,

zoo veel wy inzien kunnen , naar zyne Wys-
beid , als aan zyne oogmerken en der fchepfe-

len belangen beantwoordend , zich als de beste

ook aanpryst ; -^-r^ die zyne Rechtvaardigheid

niet alleen niet benadeelt , maar ook opluistert.

Dan nader zullen wy in 't vervolg , dit nog te

vertoonen , aanleiding hebben.

§, X L I V.

Zoeken wy nu ook eens naar andere gronden

voor ons gevoelen , wy vinden , in de eerlte

plaats 5 een diep flilzwygen in de Heilige Schrift

aangaande eene eeuwige rampzaligheid , ftrafFen

en ellenden der Kinderen. En dit word , als

uit eenen mond , beleden van de Schryveren

,

die over dit onderwerp zich hebben uitgelaten,

en doorgaans onder de oorzaaken , waarom dit

ftuk zoo donker en zoo kwaalyk te bepaalen is,

mede aanhaalen , dat de gewyde Schriften recht-

ftreeks , noch van ter zyden , daaromtrent iets

melden ; welker bellisfende uitfpraak en getui-

genis men echter billyk tot een grond moest

A a 2 leggen

,
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leggen , om het tegengeftelde van ons gevoe-
len , om der Kinderen ecuwig rampzalig lot te

kunnen beweeren. Dan dit niet voor handen
zynde , mogen wy dat ftiizwygen billyk , als

eene voorloopig begunftigende gedaante , voor
ons gevoelen befchouwen.

Meent echter iemand , dat de godlyke open-
baaring zulke waarheden beheize , die dit ge-

voelen 2;x)uden benadeelen, wy zullen dezelve

,

in onze derde Afdeeling onderzoeken en beoor-

deelen. Maar deeze bedenking moeten
wy hier te keer gaan , die veellicht iemand heb-

ben mogte , dat men t^it het ftilzwygen der Hei-

lige Schnjtuiir niet hewyzen kan. Dan hier

op laat zich lichtelyk antwoorden. Want -all

het ftilzwygen der Heilige Schrift is van dien

aart niet , dat men daarom eenige ftelling ter-

ftond voor Vwilfch en verwerpelyk zoude mogen
verklaaren. vVie toch zou den Kinder-

doop 5 of het gebruik van het Heilig Avond-
maal voor de Vrouwen , en andere waarheden
juist daarom, uit de voorfchriften van den geo-

penbaarden Godsdienst verbannen , om dat de
Heilige Schrift daar van zwygt, ofte met londe

woorden van die ftukken niet meldt ? En met
welk een recht zou dit kunnen gefchieden? —

-

Daarenboven moet men ook wel onderfcheid

maken tusfchen een ftojfelyk ofte zaake/yk^ en

een woordeiyk ofte Jormeel ftilzwygen der ge-

wyde
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wyde Schriften : en dit onderfcheid moet in

veele a idere gevallen als onontbeerlyk worden
aangemerkt. Want 'er is , om onze mening no-

pens dit onderfcheid duidelyker uittedrukken ,.

een Jioffelyk ofte zaakeijk ftilzwygen , wanneer
het wezenlyke van de eene of andere Helling

volflrekt niet in de Heilige Schrift gevonden
word : wanneer ze ons niets aan de hand geeft,

het geene ons tot zulk eene fteliing door eenige

aanleiding kan brengen. Dus is, by voorbeeld

de fteliing aangaande de onzondige ofte onbe-

fmetce ontvangenis en geboorte van de Heilige

Moeder- maagd ; — dat Christus een zevental

van Sacramenten aan de Kerk des Vieuwen Tes-

taments zou gegeven hebben ; — dat Petrus tot

een zichtbaar hoofd der Kerk zou verheven zyn;
— dat deszelfs gewaande Opvolgers onfaalbaar,

en met eene hoogfte macht in kerk en weereld

bekleed zouden zyn, en dergelyke dingen meer:

van welken ,- indien wy naar gezonde regelen

van uitlegging te werk willen gaan , niet het

mmfte in de Heilige Schrift te vinden is.

Maar een woordelyk ofte formeel jlilzwygen is

'er , wanneer eene zaak wel niet rond uit , ofte

met zoo veele woorden is uitgedrukt; maar zoo-

danige dingen echter daar ^n voorkomen , die

met dezelve een duidelyk verband hebben, en
by een wettig gevolg uit de gemeldde byzon-
derheden vloeijen. Waarom wy met recht zulk

eene fteliing voor waarachtig aannemen. •

Aa 3 Welk
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Welk êenen naam men nu ook aan deeze oH-

dericheidmg verkiezen moge te geven , de zaak

zelve blyft ondertusfchen , by alle Uitleggeren

en Godgeleerden , ongerwyfeld. En dit

laacsrgemeldde ftilzwygen heefc plaats omtrent

de leerltukken van den Kin ier- doop, en het

gebruik des Heiligen Avondmaals van de Vrou-
wen , en omtrent andere leerftukken. Dit mo-
gen wy dan ook met recht op dit ons onderwerp
toepasien , waaromtrent de Heilige Schrift met
zoo veele woorden ons wel geene bepaaling

geeft 5 maar het zelve met ftilzwygen voorby
gaat ; dewyl haar hoofd - oogmerk is , om den
weg , de middelen en voo» waarden van zalig-

heid aan volwasfenen , zulken , die voor der-

zelver onderwys en inhoud vatbaar zyn , te

ontvouwen , welken dit ftuk zoo rechtftreeks

niet raakt.

• En dit ftilzwygen der TTeilige Schrift, waar

op wy ons hier beroepen , verdient te meer on-

ze opmerking , wanneer wy dat vinden in zulk

een beloop van zaaken . of op zulke plaatfen ,

daar eene melding van de Kinderen zoo natuur-

lyk ftrookte , en naauwlyks voorby kon gegaan

worden By voorbeeld , in de befchryving van

het laarfte Oordeel , Matth. XXV. 31.

en elders , daar wy , ge'yk ook van anderen is

opgemerkt , van de Kinderen niet uitdrukiyk

gemeld vinden. En wanneer wy Openb. XX.
VS.
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VS. 12. de dooden^ kleinen en grooten voor God
flaande vinden , komen ze beiden voor , als

zullende geoordeeld worden naar hunne werken.— Dan zulke werken , kunnen aan de Kinde-

ren , van welken wy hier handelen , niet wor-

den toegefchreven : zoo dat ook die plaats niet

tegen onze mening is.

Dus menen wy deeze tegenwerping van het

ftilzwygen der Heilige Schrift te kunnen ontze-

nuwen , die wy den begunftigeren van het te-

gengeftelde gevoelen billyk mogen terug geven

;

naardemaal ze juist past op hunne mening, voor

zoo veel in de Heilige Schrift niet minder ook
een diep ftilzwygen , aangaande der Kinderen

eeuwige rampzaligheid word waargenomen : zoo
dat zy niet dan door redenkavelingen en gevolg-

trekkingen dezelve daar uit kunnen bepleiten :

terwyl zy even daar door ook toonen , dat zy
juist met dezelftle onderfcheiding zich in deezen

moeten behelpen.

§. X L V.

Ten einde ons nu blyke , dat dit ftilzwygen

der Heilige Schrift zoodanig niet zy , dat daar

door het gunftiger gevoelen aangaande der Kin-

deren zedelyken ftaat en gelukkig lot na dit le-

ven benadeeld werde , moeten wy thans de ge-

tuigenisfen, die ons daar in voorkomen, nagaan

Aa 4 en
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en onderzoeken. Alhoewel nu in dit veld ook
veelen voor ons gewerkt hebben, en het geene
wy hierboven uit de oude Kerk- vaderen en
katere Godgeleerden hebben aangehaald , ten

bewyze kan dienen , dat de begunftigers van
het gelukkig lot der vroeg- gellorvenKindercii,

ook zulker, die voor het ontvangen \^aa bemy-
denis en doop zyn weggerukt , op Schrittuur-

getuigenisfen fteunen ; zoo valt hier echter nog
eene nalezing te doen , en het geene by gele-

genheid van den Kinder - doop gefchreven is ,

dient nader bepaaldelyk op ons onderwerp toe-

gepast te worden. Kortelyk zullen wy dus die

plaatièn nagaan , en door eenige aanmerkingen

daar over onze gedagten zcexen te ftaven. En
deeze orde zullen wy hier in houden , dat wy
eerst onderzoeken , wat 'er van Gods kant zy,

het geene ons gevoelen begunftigt , en dan w^t

'er aan den kant der Kinderen daar voor gevon-

den word,

§. X L V I.

Van Gods kant mogen wy , zoo veelen wy
deszelfs oneindige Macht eerbiedigen, aan zul-

ker Kinderen heil-ftaat na dit leven niet twyfe-

len. En alhoewel de bewyzen , die uit eene

afgetrokkene beichouwing van Gods Almacht,

voor de eene of andere Helling ontleend wor-

den 5 ni^t; altoos even gelukkig worden aange-

br^gt

;
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brngt; mogen wy hier echter veilig daarop bou- -

wen. Want wy zien van achteren , dat God;,

in het werk der verlosfing van zondaaren zyne

Macht op eene Hem betaamende en volheerly-

ke wyze heeft gelieven te openbaaren. De
uitftekendfte en verbazendfte verfcbynfelen , en
uitwerkfelen van het Alvermogen , ontdekken

wy op dit tooneel. Het hi?ilig woord vertoont

ons 5 zoo wel ten aanziene Van de verwerving

,

als van de toeëigening der zaligheid , de door-

lachtigfte gewrogten. God zendt , naar zyn
eeuwig welbehagen , zynen eeniggeboren Zoon
in de weereld : ingekleed in de menfchlyke na-

tuur verfchynt Hy onder de bewooners van dee-

zen Aardkloot , en word geteld onder ons ge-

ilacht : als andere kinderen der menfchen word
Hy vleefch en bloed deelachtig : als een deel

en eene vrucht zyner Moeder
, gedragen , ge-

koesterd , en aangekweekt in haaren fchoot

,

krygt Hy betj ekking op , en word ingelyfd in

onze groote familie : als een tederst kind en
zuigeling neemt Hy onder ons zynen intrek

,

die vervolgens den menfchen, ten aanziene van
hunne natuur , in alles gelyk bevonden wierd

:

die op die zelfde wyze in lighaams - grootte
,

en 5 by de ontwikkeling zyner ziels-vermogens

,

in wysheid en zedelyke eigenfchappen toenam.

Als een Kind zynen Ouderen onderdanig , en
zynen hemelfchen Vader gehoorzaam , zich naar

^lles 5 wat de gebiedende wet van den menfch
Aa 5 Yor-
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vorderde, altoos fchikkende , raakte Hy, langs

de verfcheiden trappen van den menfchlykeii

leeftyd , tot een mannelyken ouderdom , en
hier by tot de meer openbaare en plechtigfte

waarneming van zyn Middelaars -werk , tot dat

Hy 5 na de bitterde te^^enheden , een onfchul-

di;^st 5 een fmercelykst en fmadelykst lyden aan

het kruis zyn leven eindigde. Dit is door de

onnafpeurlyke Wysheid uitgevonden , en door

de onbegrensde Almacht uitgevoerd : daar door

is de vleklocze Heiligheid , de oiitoegeeflyke

Rechtvaardigheid , de gadelooze Goedertieren-

heid en Menlchen- liefde verheerlykt , all het

beletfel van der zondaaren verzoening met God
uit den weg geruimd , en voor ons geflacht hec

heil verworven : het welke op eene niet min-

der krachtige en allen tegenfland verre overwin-

nende wyze den eifgenaamen des levens word
toegepast , die hier door en zedelyk herileld

,

en voor hun volmaakt geluk na dit leven vat-

baar gemaakt , zelf ook met de beginfelen daar

van begunftigd worden. Dit alles word ons in

zyn ganfche beloop in de Heilige Schriften dui-

delyk ontvouwd.

Heeft nu God hier door voor het heil der

menfchen in 't gemeen gezorgd , wy mogen dan

ook niet twyfelen, of Hy kan met dé voordee-

len deezer zyne menfch-hevende beftellmg de

kinderen ook in 't byzonder begunftigen. Die
vol-
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Voldoening en heils-verwemng door den God

-

menfch , ftrekt ons vooral ook tot een grond ,

om daar op der Kinderen gelukkig lot na dit le-

ven te vermoeden. Schryft men billyk aan die

zoen- verdienllen van den Zaligmaker die kracht

en waardigheid toe , dat ze , in het afgetrok-

kene befchouwd , voor alle menfchen , zonder

önderfcheid , zouden voldoende geweest zyn

;

hoewel by eene volwyze en God verheerlyken-

de nadere bepaaling van de voorwaarden der za-

ligheid dei-zelver vruchten by zommigen flechts

genoten worden : die zyn dan zekerlyk ook ge-

noegzaam tot behoudenis voor hun , die in de

jaaren der onnoozelheid fterven. Nu is het wel

waar , dat die verdienflen van. Christus , vol-

gens de duidelykfte en herhaaVde Evangelie -ge-

tuigenisfen , ons niet kunnen baaten , ten zy
wy ze door het geloof aannemen. Maar niet

minder zeker is het ook , dat dit ten aanziene

van hun te verftaan zy , aan tvelken , en tot

gebruik van welken God zyne openbaring heeft

medegedeeld , ik meen volwasfenen. Deezen
word het getuigenis Gods , aangaande zynen
Zoon , als de eenige oorzaak van leven en za-

ligheid voorgefteld : deeze moeten dat getuige-

nis toellemmen , en naar het zelve Christus

aannemen , door het in de liefde werkzaame
geloof. Maar zal dat niet kennen van Gods
getuigenis , het niet kunnen toeftemmen aan het

zelve , en dus de onmogelykheid van het geloofin

zyneu
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zyneni ftrikften zin genomen , daar de Kinde-
ren , by gebrek aan natuurlyke en redelyke ver-

mogens, nog niet in ftaat toe zyn, hen van het
aandeel aan Christus uitfluiten ? Of zou men
ontkennen kunnen, dat de verdienften van Chris-

tus; zich zoo verre uitftrekten , dat ook de Kin-

deren, alhoewel ze aan die èen volvvafenen ge-

fielde voorwaarde , doch buiten hunne fchuld,

niet beantwoorden kunnen , daar door zouden
behouden worden ?

En dat Christus verdienften , zoo onbepaald

en zonder voorwaarden , den Kinderen tot za-

ligheid ftrekten , dat kon waar zyn , zegt de
Heer Venema , 1 c. p. 49(5. Zonder eeni-

ge kettery laat :zich dit ftellen ; geen een leer-

ftuk der Heilige Schrift word daar door bena-

deeld En p. 534, 535 ,, By aldien Chris-

5, tus den Kinderen de zaligheid zpo onbepaald

55 verworven had , dan ftrekte ze zich volftrekt

55 tot alle Kinderen zonder onderfcheid. Want
'er is geen reden , om de veidienften van
Christus te bepaalen: by God niet, die wil,

dat alle menfchen zalig worden , en niemand
den weg ter zaligheid affnydt : in

55 de Kinderen is ze ook niet ; want zy zyn na-

55 tuurlyk onbekwaam , om aan eenige voorwaar-

5, de te voldoen. Zyn ze nu allen in denzelf-

5, den natuurlyken toeftand , dan moeten , in-

3;, dien ze zonder voorwaarde in Christus de za-

.5 lig-
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5, ligheid verkrygen , ook alle zalig worden."

Dan hieromtrent verklaart hy : Of het zoo zy,

en of Gods handelwyze met de Kinderen zoo-

danig zy , wie zal dat kunnen bewyzen ? Dus
laat hy het (luk , als twyfelachtig , in het mid-

den , het geen hy echter , om op eenen an-

deren grond de zaligheid der Kinderen van ge-

loovige Ouderen te bewyzen , niet aanneemt.

Doch met het eerstgemeldde kunnen wy niet

overeenbrengen , dat hy p. 535. zegt: Qhoc a

fide catholka ahhorret ) dit is met het algemee-

ne geloof niet beftaanbaar.

Zonder zwaarigheid kan men dus ftellen, dat

hun door Christus de zaligheid onbepaald , en
buiten eenige voorwaarde verworven is. Dan
by aldien men die voorwaarden ook verkiest te

behouden , ook daar by kan onze mening be-

ftaan : de mogelykheid van geloof en wederge-

boorte door de werking des Heiligen Geests in

de Kinderen kan niet ontkend worden : en by
die voorheen gemeldde ontwikkeling der ziels

-

vermogens in dit leven blyft ons eene deur ge-

opend , om ook dat gebrek van dit leven ver-

vuld te kunnen krygen , waar aan de volwasfe-

ne , alvorens ze doezen tyd en ftaat van beproe-
ving verlaacen

,
gehouden zyn te voldoen.

§. XLVII
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5. X L V I I.

En hieromtrent komt ons by de befchouwing

van den perfoon en het lot des godiyken Mid-

dehars , en deszelfs invloeden op het lot der

Kinderen , die gedagte zeer bedenklyk voor

,

die van den Oudvader Ikenjeus voorgefteld,

van anderen , en vooral van Bernhardus,
overgenomen en nader uitgebreid is , die ooic

van veele laatere Godgeleerden omhelsd i^. Wy
hebben ze boven , §. 11. en 14 reeds aange-

haald , doch zullen ze hier in de omichryving,

die G. H- Heidegger, Corp, Iheolog T.

II. Loc. XXV. §. 63. *er van gaf, nader voor-

ftellen. „ Chris;tus had terftond , met zyn be-

„ gin , eenen mannelyken ouderdom , en een

„ ftaat van een volwasfen menfch kunnen aan-

„ nemen , maar Hy verkoos eerst als een Kind

;,
geboren te worden , en een Kind te zyn :

„ ja , door de krachtige werldng des Heiligen

5, Geests , in de baar -moeder der Maagd ont-

„ vangen , en in dezelve , gelyk andere kirde-

,, ren , vleefch en bloed deelachtig te worden

:

„ ten einde Hy , lang.^ deezen weg , zich ook

3, betoonen zou een Heiland en Verlosfer te

„ zyn van Kinderen , die in 's Moeders buik

5, nog fchuilen : ten einde Hy onze met zonde

„ befmette ontvangenis , door z\ ne ontvange-

„ nis en mcnfchwording , zou zuiveren en hei-

„ ligen.
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„ ligen , en door zynen dood zoo wel kinderen

„ als yolwasfenen , van 's duivels macht en het

5, het geweld des doods veriosfen."

En naardemaal alle de verfchynfelen , die

omtrent den God - menfch , Jezus Christus ,

plaats hadden , alle deszelfs lotgevallen byzon*

der opzichtlyk en betreklyk waren op dat groo-

te ampt en werk van een Borg en Middelaar
,

het welk hy , naar het eeuwig en volwyze Gods
beftek , had op zich genomen : naardemaal all

wat in en aan Hem is , hier in , als in zyn
middenpunt , zamenloopt , en daar op doelt

;

dan 700 mogen wy ten aanziene van deszelfs

kindsheid veilig denken , dat ze ook den klei-

nen , het zy noch in 's Moeders ingewanden
fchuilende , of reeds ter weereld geboren ^ in

't byzonder tot voordeel en heil ftrekke. Die
vrucht en nuttigheid , uit Jezus heilige ontvan-

genis en geboorte voortvloeijende , heeft onze
Heidelbergfche Katechismus in het oog , wan-
neer daar op de 36^^ vraag gezegd word , dat

hy onze Middelaar ts , in welken , zou Hy een
volmaakt heilig menfch zyn , X)ok zulk een hei-

lige oorfprong vereifcht wierd : dan ook , dat

Hy doof zyne onfchuld en volmaakte heiligheid

myne zonaen , daar w ik ontvangen ben , voor

Gods aangezicht bedekt. En by aldien dit by-

zondere , het geene wy zoo aanftonds toonden

,

den Kinderen tot voordeel te ftrekken , hier -

mede
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mede niet bedoeld was 5 dan zou dit byvoeg-

ftl als overtollig kannen gerekend worden : dan

was 'er reeds genoeg gezegd , door Hem onzen

Middelaar te noemen. En eindelyk kunnpn ook

zy ^ die in de byzonderheden van Jezus ont-

vangenis en geboorte dit in het gemeen flechts

vinden , dat Hy onze Middelaar is, in welken

dit als eene voorwaarde vereifcht wierd , dat

Hy een volkomen heilig menfch was , en daar-

om ook zonder zonde ofte erf-fmet geboren

moest worden , niet ontkennen , of dat gehee-

Ie van Jezus verdienden en gehoorzaamheid, om
over het geheel onze verzoening met God , en

ons volkomen heil uittewerken , moet ook uit

zoo veele deelen en byzondere (lukken beftaan

,

van welken elk in zynen aart , op zyne plaats

,

en tot zyne byzondere einden medewerkt , om
tegen onze zonden en gebreken , in alle derzel-

ver byzonderheden , en tot volmaking van ons

heil 5 naar alle onze wenfchen en behoeften ,

met eene opwegende genoegzaamheid te vol-

doen : gelyk tog een geheel zich niet laat den-

ken 5 of men moet alle deszelfs deelen daar on-

der mede begrypen.

En dit kan ons thans genoeg zyn , om dit

ftuk uit Gods Macht optemaken.

§, XLVHL
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§. X L V I I I.

Nopens Gods Wil , ten goede der Kinderen

genegen en werkzaam , kunnen wy uit verfchei-^

den klaare getuigenisfen van zyn woord met
grond befluiten. En over het geheel , dat God
ook in zyn eeuwig raadsbelluit de Kinderen in

aanmerking genomen , en derzelv^r lot bepaald

hebbe > dat blykt uit eenige Voorbeelden . die

wy in de gewyde Schriften ontmoeten. Gods
aanfpraak aan Jeremias, toen die tot het Profee-

tifch ampt geroepen en ingevvyd wierd , verze-

kert ons daaromtrent : Eer ik u in 's Moeden
buik formeerde , heb ik u gekend ^ en eer gy uit

de baarmoeder vmrtkwaamt , heb ik u geheiligd.

Ik heb u den volken tot een Profeet gefield. Jer.

I VS. 5. Van dien aart is ook des Apostels ge-

tuigenis nopens Jakob en Efau^ dat eer nog de

kinderen geboren waren , en ietsgoe^s ofkwaads
gedaan hadden , Gods eeuwig voornemen en ver-

kiezing bleek, en onfaalbaar ter uitvoering moest
gebragt worden. Rom. IX. vs. i r. En David,
wen hy Gods formeerende hand omtrent zyn
lighaam met verwondering pryst , en in zyn ge-

dicht het eerfte grondbeginfel van zyn lighaam ^

deszelfs ontwikkeling , en allengs verkregene ge-

daante als een gewrogt van God bezingt , Psalm
CXXXIX. VS. 13— 16. geeft ons, wat de zaak

aangaat , het zelfde te bedenken.

XXII. Deel Bb Al-
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Alhoewel nu in deezé plaatfen niets van Gods
eeuwige verkiezing , waar door Hy zommigen
tot verkryging der zaligheid gefield heeft , recht-

ftreeks gefproken word , en derzelver inhoud

op byzondere enkele onderwerpen , en dei-zfel-

Vqï uitwendig lot eii öniftandighedeii doelt |

zöb mc^en wy echter üit die enkele feh b|^zóh-

dtere gevallen wel eehe ^Igemeene waarheid op-

maken , en van het irindere tot het meerdferèf

belluiten. En heeft God, wien alle zyhe wér-

ken van eeuwigheid bekend zyn , deii eefiëft

tot een Profeet beftemd , den anderen bWeh
deszelfs broeder iii dèeze weereld verhèveH %

hangt ook de förm en het maakfel van onk 'uit-

wendig geftel van zyne wyze en vrye ratósbé^

paaliiig af : zoü men daii ook niet m'et re'cHt 5

en te meer mogen ftelleil , dat Hy omtréht

d'er vroeg - ftervende Kinderen zedelyk eti eeu-

wig lot in zynen raad befloten heeft , zöö als 't

Heili goed dagt ? Van alie eeuwigheid dbó?-

zag Hy immers alle dingen in hunne nibgëlyk-

heid 5 in alle hunne betrekkingen en zamerlhah-

gen ; gelyk Hem -Altoos door 'eene enkèlvóuWi"

ge daad alles allerduideiykst tegenwoordig iè.

Heeft Hy nu in zyii eeuwig befluit het menfch-

lyk geflacht tot een voorwerp van zyhen bëpaa-

Tcnden wil gehad , daar uit iT\oet volgen ^ dit

dan ook alle omftandigheden , lotgevallen , e»

byzonderde gebeurenisfen van alle m:enfchéri \
en 5 het geene v/y hier voornaamelyk in 't oog

toMen
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ftioetefl houden , der menfchen ootfpröiïg en

eerfte beftaaii , eer ze nog geboren zyn , hun^

ne kindsheid en tyd vati onnoozelheid , het

fcheiden van zommigen uit dit leven , terwyl té

tiog in dien ftaat zyn ^ midsgadei-s hun jongfté

en eeuwigduurend lot , in zyn befluit bepaald

tyn. Êil dit alles kaïi niet , zonder de grootflö^

ongéfymdheid , daaraan onttrokken worden.

Ëftft dit , tefi a^tizieilé dër Kinderen , dié

het onderwerp Van ons onderzoek zyn , dan

ftiet ontkend worden , die moeten dan ook ,

^Is Kinderen , Godè in zyn befluit zyn voorgé^

Köttièn, De Heer Venema kan , 1. c. pag.

497 & feq. 'er zich niet in vinden, dat zom-
Riigè Kinderen , als Kinderen , zouden uitver-

koren zjai , en andere niet : Hy meent , dat

Gods verkiezing géén genoegzaamen grond op-

levert , om der Kinderen zaligheid daar op te

bouwen : en dat , by aldien iemand beweerde

dat alle Kinderen geduurende hunne kindsheid

uitverkoren waren , itieii dien naauwlyks zou
kunnen wederleggen : die zou iets ftellen zon-

der grond 5 waar van echter het tegendeel ook

fiiet op vaste gronden zou kunnen aangetoond

Worden. Hy zegt wyders , nergens betoogd ge-

vonden te hebben , dat zommige verloren gaan

,

itiaar dAt het ook met geen reden betoogd kan

wordeu , dat allen zalig worden. ^-^^

. Bb a Vol-



388 Over nET ZEDELYK LOT nEti

Volgens die denkwyze geeft noch neemt het

leerftuk der Godlyke verkiezing iets voor dee-

ze zaak. Met het gevoelen van dien Hooglee-

raar llrookt dit alles zeer wel , maar niet met
het onze. Om bovengemeldde reden menen
wy 5 dat men de vroeg - ftervende Kinderen ,

als Kinderen , uit Gods eeuwig befluit der ver-

kiezing niet verdringen kan. Wen hy on-

dertusfchen dus redenkavelt, dat, by aldien 'er

uit Gods befluit iets voor het zalig worden van

zommige Kinderen kon getrokken worden , zulks

dan ten voordeele van alle Kinderen , zonder

onderfcheid , zou kunnen dienen : daar in me-
nen wy , te kunnen zien , dat die groote Ge-
leerde het gevoelen , 't geene wy bepleiten ,

met geen ongunfdg oog befchouwd hebbe : en

dat 5 by aldien hy het zelve van dien kant,

en in dat licht befchouwd had , gelyk het ons

voorkomt , hy wel gereedelyk in het zelve zou
overgegaan zym

§. X L I X,

Dan wat Gods verborgene Wil hieromtrent

bepaald heeft , dat kunnen wy uit den geopen-

baarden nagaan. In het heilig woord vinden wy
de klaarde getuigenisfen , en de ruimde belof-

ten , die ons nopens zyne tederde toegenegen-

heid tot die kleinen geenzins laaten twyfelen.

.

In
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In het Verbond, het welke God met Abra-

ham opgerecht , en hem bevestigd heeft , be-

loofde Hy, van zoo wel zyn zaad na hem^ als

hem , tot een God te zullen zyn , G f n. XVII.

VS. 7. Dat nu in deeze belofte de kleine Kin-

deren , zoo wel als de volwasfene , bedoeld

zyn , blykt uit het aanftonds daar op volgend

bevel aangaande de befnyding , vs. 10 — 14.

waar door zelf den Kinderen van de mannelyke

kunne , op den achtllen dag na hunne geboor-

te , die belofte door dat plechtig zeg j1 - teken
'

toegeëigend en verzegeld wierd. Moesten

nu die Kinderen , die binnen de jaaren van hun-

ne onnoozelheid ftierven , hier niet mede in

aanmerking genomen worden , hoe veelen van

het zaad eener zeer vruchtbre , en door Gods
byzonderen zegen tot eene zeer groote verme-

nigvuldiging beftemde Naatfie , wa^r van onge*

twyfeld ook wel eenige vroeg zullen geftorven

zyn 5 moesten 'er dan niet van deeze , op zich

zelve zoo ruime en onbepaalde , belofte uitge-

floten blyven ? Hoe veele van de in Egipce

onder de Nyl - wateren gefmoorde knaapjes zou-

den dan dat beloofde heil ongelukkig moeten
derven ? — Men zegge hier ook niet , dac

Abraham , als een Vader der geloovigen , en
deszelfs zaad als een geloovig nakomelingfchap

van hem moete aangemerkt worden. Want die

nadere omtuining van deeze belofte tot zulk

een zaad gedoogd het onbepaalde bevel van de

B b 3 be-
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^
bêfnydmg niet En. maakt Paulus wel onder-

fch^id tusfchen Abrahams vieefchlyke Kinderen
en de Kinderen der hdojte , wi^ar van deezen
alleenlyk de Kinderen Gods zyn , Rom. IX.

VS. 7-— 13. Hy gebruikt dan die uitdrukking

lijet in haaren eigenlyken zin , want die laat

geen onderfcheid toe tusfchen Abrahams Na-
kroost ; maar in eene overdragtige betekenis ^
en verllaat door de eerstgenoemden de ongeloo-

vige Jooden van zynen tyd > voor welken zyn
bart de grootfte droefheid en geduurige imcrt

ondervond
, gelyk by zoo plechtig verzekerd

had 5 vs. I. a. Dpg het bly^t in 't allenriinst

niet , dat hy daarby het oog zoti gehad hebber^

op die Kinderen vm Abrahams geflacht , di^

binnen de jaaren der onnoQzelheid llerven.

Dan d>e Heer Venema , 1. e. p. 51 3. feq,

wen hy betoogen wil , dat het geen voldoende
grond voor der Kinderen zaligheid is , dat ze

onder het verbond, gelyk men gewoonlyk (lelt,

gerekend worden , meent , dat men hier ,
ge-

lyk billyk is , het inwendige en wezenlyke van
het verbond der genade , waaruit alleen de za.-?

ligheid vJoeit , moet verftaan : dat dan nicjC

flechts zommige , maar alle Kinderen daar onr

der moesten begreepen worden ; dewyl de te*

lofte onbepaald is , en de Kinderen alle in dei-

zelfde omftandigheden zyn, van aan geen voorr

vra^^rdea te kunnen voldoen, Hy kan dus niei

goed'
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goedkeuren , dat men de Kindexen op zich z^h
yen^ als in het verbond zynde, ^anmerke, teQ

Zj men ze in hunne Oudereq rekene. ——77;

liiaar dewyl het alleen van volwasfenen , en dig

'er van achteren blyken yan gey^n , dat ze \yaarr

|yk in het verbond der genadp niet zyn , ge-

zegd kan worden , en dus dip redeneering te^

fanziene van zulken alleen klemmend :^yn kan

,

gn niet van hun , die in hunne onnoozelheicj

fterven ; zoo menen wy billyk , dat deeze , og
die gemeldde gronden , allen onder deeze be-

lofte begrepen , en in het verbond zyn. Of
^eeze dierbre belofte zou, ten aanziene van diq

Qnnoozele , weinig beduidend , en voor de Ou-
deren , welken zy zoo vroegtydig ontrnkt wor-

den , niet vertroostend zyn. En overzulks

word door die redeneering het bewys , uit die

plaats voor Gods algemeene kinder- liefde opge-

maakt 5 niet ontzenuwd.

|. L.

Beeze ruime verbonds - belofte wierd , na

weeler eeuwen afloop , van den Apostel Petrus

in di^ volwigtige en ernftige redenvoering , op
den doorluchtigen Pinkfter - dag , den Jooden in

^ynen tyd onder het oog gebragt , en toegeëi-

gend. Hand. IL vs. 39. Ulieden ^ zegt hy
tot hun , die op het hooren van zyne overtui-

gende en den Me$fias - moord hun verwytende
' B b 4 xede^
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redenen , in hun hart verflagen waren , dewyl

zy hunne handen en harten met het bloed van
den onichuldigen bemorst , door de onftuimig-

fte driften en wreedfte boosheid , de hoop der

Vaderen verfmaadt en ter kruis- ftraf gevorderd,

hunne Kinderen mede daar voor verpandt , en

op die hoofden , die nog niet geboren waren ,

de wraak van den onfchuldigen Jezus uitgedaagd

hadden : JJlieaen komt de belofte toe ende uwen
Kinderen , enz,

Nu kunnen wy onder de belofte die buiten*

gewoone gaven en werkingen des H. Geests

,

die toen zoo rykelyk den Apostelen waren me-
degedeeld , en in hun zoo krachtig bleeken ,

door Petrus vs 38. uitgedrukt , en , gelyk de

Heer Venema , 1. c. pag. 542. meent , hier

voornaamelyk bedoeld , gedeeltelyk wel mede
verdaan. Ook kunnen wy hem wel toeftem-

men , dat de Apostel in deeze woorden het oog

gehad hebbe op Joei^ IL welke Godfpraak vs.

17. uitdruklyk was aangehaald. —- Dan de-

wyl 5 volgens eene algemeene uitlegkundige re-

gel , de gezegden altoos naar den aart der on-

derwerpen moeten verftaan worden : dewyl ook
van allen , die Petrus toen hoorden , niet ge-

legd kan worden , dat hun die buitengewoone

gaven des Heiligen Geests toekwamen : dewyl

het ook niet gebleeken is , dat alle , die op Pe-^

{rus WQQrd toen geloofden , daar mede begun-

ftigd
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ftigd zyri", naardemaal het van de Apostelen

alleen gezegd word vs. 43. dat door hun veele

wonderen en tekenen gefchiedden , het geene

'er nopens de andere geloovigen niet gemeld

word :
-— zoo menen wy , gronds genoeg te

hebben , om onder de belofte , door Petrus zy-

hen toehooreren geëigend , ook mede de ge^

woone en ter zaligheid leidende gaven des Hei-

ligen Geests , en de goederen des genade - ver-

bonds 5 door welker mededeeling God zich be-

wyst een God van zondaaren te zyn , en die

hup , op hun geloof in het Evangelie , dooi

den doop verzegeld wierden , vs. 41* te ver-

ftaan. — En deeze gewoone gaven des Hei-

ligen Geests , deeze belofte , die de Apostel

tevens toeeigent aan de Kinderen , welken ook
de Heer Venema , 1. c. pag. 544. in denei-

geïilyken zin verflaat , ( die men ook niet kan
uitüuiten , by aldien men ook onder die benaa*

ming hier de nakomelingen verkoos te verftaan)

kunnen dan hier voldoen , om dit gezegde van
Petrus , als met de even aangehaalde Godlyke
belofte aan Abraham inftemmende , te befchou-

wen , om Gods vriendelykheid en liefde tot de
Kinderen daar uit op te maken.

§. LL

Hoe ruim en uitgeftrekt nu deeze Godlyke
verbonds- beloften zyn, verklaarde God zelve,

Bb s ^ven
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, Yf^en Hy, in zyne wet, tot aandr^ng^ ^yner eis:

ichen ^ zynen haateren niet alleen gediiphtft^

tfezo^kingen dreigt in het derde en vierdp lid
,

inaai ook zynen liefhebberen volvriendelyk zy-
ge gunlien op eene milddaadigfte wyze belooff:.

%do^^ fprakHy, barmharii^heia c^an arnzf^-:

^^ M^r ^eetJen , die pty tie} ^ebf?§^ , enm^^if
geboden onderhouden. Exod. XX ys. 5. P|:iJ^r.

V. ys. 9 Wy hebben p.ver deeze plaaps hier

boven , §.26. reed^ iets gangemerk): , ej;^ gg;
^ien , dat zommige Üitlegge^-s dajrin grond -]^9Qj:

der Kinderen zaligheid zoeken , uit aanmerking
van d^rzelver vroegere V^oprou.derjen ; pn da|

;fommige het woord , door auiz^n^en. irertggljd'^

jiever voor gedachten , ofte famüien , ^n du|

van gelyktydig levend^ yplken , dan v^n de af^

dalende liniën nen^en.. Dap hpewel dat w^ox^
in die betekenis ook voprkotpjt , zouden .^v
^ct^ter de opvolgende geilachten dpr j^por lie-

ver verftaari , dewyl de,e?:e duizen^efi hier oy^-
jlaan tegen het d^rqe e^ v.^rcf^ iid^ pp d^ barin-

Jiartigheid , aan geene te b,^wy?:fn , 41^ jv.^r^

beeldt word de fti^fi^ei^de en wreekeft# fe^Ofe
king , die deez,en tot haar^ y]Qoj'\y^^peö h?y^
zou 5 zoo zeer t^ pvertrpfl-en r als duiz.^n4 ^^
drie- of vier -tal opwegen. — En de zwaa-
righeid , die men zich hier by dan maakt , uit

hoofde dat 'er maar een vierde otntrent van dat

groote getal zich kon laaten ppfomi^en, W^en
wy , dat m.en z^er gemaklyk {^an pplosii^ï], dpjy

een
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een rond en fegpa^ld getal yogr het pnbgpaajd^

|e neffleii , het geenein alle ?aqkpn gebryikly|ï:

i$-j en in den ftyl 4er h^iligg Schfyveren dikr

^^yi3 plaats heeft, pn yaq deeze \n de Rhe-?

türiek zoo genaamde 'Symcéqche , yjndt mpij

y^ele voorbeelden verzameld by Gi.a$siüs,
fhilof. Sacr. Lib. IL Traft. i. cap.':^V. e4it.

pATHii, pag. 1257. gelykool^ Fj-^giu? Il-

LVR. op het artikel üi////, Qlar. fcript.'Q. 661^.

daarvan Haaltjes had opgeg^vep, dip gpljj Ibi^»

P II. pag. i§4. dit als eene uitlegku^diga regg|

Imd yoorgefteld. t—t Deeze verklagrijig pu
,

waarby men de opvolgende geilachten verfta^
^

krygt fterkte uit eene gelykluidende Gods - ver-

zekering 5 Deut. VIJ. 9. da^r God zich noemt
een getrouwen God , die het verbond en de weU
daadigheid houdt dien 5 di^ Hm Hef hpbbcn ,

ende zyne geboaen hoi^de^ •^i-f q^)f b/ tot m
duizend ge/lachten. En deeze Tchypt qpk de

zin van deeze uitdrukking te zyij Ex,od. ^j^XXjy.

ys. 7. daar wy y^^Z^ dumn4^^ , :we})ien God
de vveldaadigheid bewaart , in zyne vergevende
barmhartigheid doet onderyinden , insgelyk^ te-

gen de Kinderen en Kinds-h^de^en \n het der^

fle en vierde Ud vinden overgefteld. Duidelyk

\% die zin ook te ^ien in Dayid§ uitl^reiding van
deeze uitdrukking , wen hy Pfalin CIIL ys. 1 7*

i 8 ^egt : De goedertierenheid ^es H eeren
is van emwightia tot in eeuwigheid over de gee-

j^^ , é.ii tiim Wi^^^'^"^^ > ^^ ^^I^P gerechtigheid j

(dat
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(^ó^t is 5 zyne weldaadi^e getrouwheid
^ gélyk

het woord np-'^ dikwys genomen word , en
hier voor het naaste als eene dichtkundige om-
fchryving van 't voorgaande wojrd *lon fchynt

voor te komen : daarheen ons ook de veeltyds

in de heilige gedichten gebruikte overeenitem-

ming der leden -van het vers kan leiden
,
) aan

Kinas kindc' en. En vooral ook Pfalm CV. 8.

Hy genenkt zyns verhonds tot in eeuwigheid ^

des Vi/oo ds ( dat is der beloften ) dat Hy heeft

ingefïeld tot in duizend geflachten ^ daar dezelf-

de uitdrukking is , die wy De ut. Vil. vs* 9.

vonden.

§. L I I.

' Dan deeze heuchelyke en tropstryke belof-

ten , zal mogelyk iemand denken , raaken al-

lëènlyk Gods echte Bondgenooten , waare ge-

loovigen , en liefhebbers des Allerhoogften ,

die in *t geluk van hunne Kinderen zich mogen
verblyden : of, dat ze, op zyn ruimfte, Hechts

xulken, die tot de uitwendige gemeenfchap van

Gods kerk en volk geroepen zyn ; maar niet

voor ongeloovigen , of zulken zyn , die vto

den waaren Godsdienst en deszelfs belydenis

vervreemd leven , en dat'overzulks de Kinde-

ren der zoodanigen
,
geen deel hebben in het

goede , het welk deeze beloften behelzen. —
Dog deeze twyfelingen beneemt ons de Apostel

Paulus

,
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ÏPaulus, enleeraart, dat ook de Kinderen, van

welken een der Ouderen , de vader of moeder

een ongeloovige , ofce een heiden is , de v^oor -

werpen van Gods vriendelyke toegenegenheid
,

en niet onrein , maar heihg zyn , 1 Kor. VII.

VS. 14.

Over deeze plaats is vaak en veel van de

Uitleggeren gefchreeven. Onder anderen heeft

de Heer Venema , 1. c. p. 54Ö & feq zich

daar over ook breedvoerig uitgelaaten , en ge-

toond , hoedanig men die heiligheid der Kinde-

ren niet , en al verftaan moet. Ze is naame-

lyk 5 naar zyne verklaaring , de waare heilig-

heid , die het recht tot de goederen van het

heilverbond en Gods gemeenfchap medebrengt,

het welk de Kinderen in hunne Ouderen bezit-

ten : moetende de Kinderen naar den besten

van de Ouderen gerekend worden
, gelykerwys

God ze ook goedgunfcig rekent.

Deeze verklaaring , die op de onderftelling

van den Hoogleeraar gebouwd , en ter onder-

fteuning van deszelfs gevoelen aangedrongen is,

kan , by aldien men ze in alle haare deelen ook
niet mogte aanneemen , en ten aanziene van
zulke vroeg - ftërvende Kinderen liever de in-

wendige en wezen 'yke door Gods Geest ge-

wrogte heiligheid verftond , althans ook voor
ons gevoelen dienen. „ Deeze is Gods Goed-

D5 gun-
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,,
êunftighéia ^ êh i.èeië , gèlylc dë Apostel

„ ÓTüs verklaart
j,
dè niëiiing vaii den beloven-

5, öèh 5 dat Hy dë belofte , aan Abi*aham ge

,^, daah, oöK ftêèffc Willêfi üitHtèkken óver Kin-

3, dfcrëö j van wëlkefi ëêh déf Ouderen ^ dè vt-

„ der of moeder een geloovige is , niet tegeil*

5, ftaande de andere , de man of de vrouw een

2, öngèlööVigè waFê." JÖüs fchfeéf hier over

FoRBÉsiüfe 5 !. fc. L. X. eap». lo. f, 4. De
Éihderëfi ÖVètèiilKs ; dife üit iulk èeh gemengd
fiuwiirk Vèï-vvtkt zyn^ kührièh van hét heil-ver-

böiid , vaft dè beloften , Van de genade Gods èh

cëïi ëëüWig heil tiiêt üitgèfiötên Wcwden.

is ^e'r hü , haar f^auïüs lèët , hóbp v5or dë

zalighéici van zulke Vröèg - ftervende Kindereh ,

waar vaii flfechts éefi dér ÖUctereh eêh geloovige

is , maar de atideré eèh öng'eloövigë ; wy bè*

hoeven die hoop omtrent de Kinderen niet op

te gëVèh, aihöéw'èl oök derzelV^èr Oudéi-èil bei*

hén öhg'éloövige, ^fi God, van zyli verbond

>

Mn ifn'é bèiöïVeh , van iyhetï dienst en ge*

méénfchaf^ tëft èehëlnaal Vervreemd èn verfto*

këii 2:yh- Wailt iil deezèh töëftahd eln dat gè*

avag der Öü'del-ëii 'dêëtèn dé Kindeïen nog niet,

zöb lang 'ze nóg Van het gebruik der rede vèr-

fiekeii ^ ch in hurtnfe öhiloozelheid zyn. Int-

mers God getuigt v^n zyrtè wt^Qh meï ftervé--

lin-
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Êfigèii , Ü^'t Hy zich ddarotntrieiit deezen vasten

regel heeft vborgerteld , dat een zoon de on^è-

rechngheia 'z^ns ^aSen hief dragen zal Ezéch.

J^VÏÏl. ^fi. 20. dèt iè , dat zé hem niet toegë-

ièkéiici , fen hy dadrólti hiet fchuldig verklaard

lirordéft , of aan ftraf onderhevig zyn zal. En
3èéi:é V^krhéid betóbgt God , door den Pro-

feet , uitvoerig in d.it hoofdltlik , in veele byi

toridêfRedéa , êh de verklaaring Van géVallen.

H^ gaat dtó'r fnéüe dit heilloos fpreek#obrd te-

gen, %aar inedé èy zich ZelVen verontfchuidig-

dèh , en dés Hèéiréh w'èg , als ohrechtvaardig

;

^ëi-oördèeideh : De Vüdets 'Helden oiirype druf-

ien gegeten , ef'. de fenden der KiMeren zfh
Jlomp geworden. v§. i. Hy getuigt vs. 4. Zietl

W.le zielen , ofte perfóonen , gelyk dat wöori
hier t'e kennen geeft , zyn nïyne : gelyk de ^i-

der , al^.od ook de zoon , zy zyn fi^yne. Waar
tóëÜè God verklaart , dat Hy, die Schepper eii

Onderhouder Van allen , zyne weldaadighedeil

ëók voor allen gereed heeft , ajlen den toegang

fót zyne gunrteii öpeh ftelt , mids zy , door

eigen fchuld en liioedvvlllige boosheid , dien zich

tëlven niet toeftoppën , en zich daar van uit-

fluitéii. Maar dit doeii de zulken dan ook, ge-

lyk in feigèn pierloon , alzoo ook voor hunne
ëigeri'é rekening. God , die de Rechter der

ganfche aarde , en verre is van onrecht , zai

een ïegelyk vergelden mar deszelfs eigen werk

:

een iegelyk zal zynen eigen tet dragen, en vooi-

Hem

,
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Hem , in eigen perfoon aanfpreeklyk zyn : de
5^.oon zal hier voor zyneii vader , zoo weinig ,

als deeze voor geenen , inftaan en last dragen ;

maar die menfch , die zondigt^ die zal Jierven.

En Ik zal , zegt de Heere insgelyks , Ik zal u
rechten , o huis Israels ! een iegelyk naar zyne
wegen. En deeze is de zin ook van onze aan-

gehaalde woorden.

Is dit nu eene waarheid , ofte eene regel in

Gods handelwyze , die Hy , ten aanziene van

de menfchen , zelf in dit leven , en ten aan-

ziene van hunne uitwendige lotgevallen beften-

dig waarneemt ; hoe veel te meer moeten wy
dan niet denken , dat dit gelden zal ten aanzie-

ne van der menfchen eeuwig lot na dit leven ?

Daar en dan zal de zoon niet dragen de onge-

rechtigheid van zynen vader, en om der Oude-

ren fchuld zal geen Kind verloren s^aan. .

Die eene zonde en eerfle overtreding van on-

zen eerften en algemeenen Stam -vader is het

dus alleen , die allen deszelfs nakomelingen word
toegerekend , die hen voor God ftraffchuldig en

doemwaardig doet zyn , die ons allen in dien

ftaat bragt , dat wy kinderen des toorns zyn van

natuur ; maar niet de zonden van onze andere

Voorouderen , of naaste Ouderen. Om deezen

zal niemand rechtftreeks gevaar loopen van een

eeuwig heil te moeten derven. Geen Kind ,

zoo lang het de voetftappen van zyne godlooze

Ouderen niet drukt.

En
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En dit gevolg leiden wy op dezelfde wyze
af, het gaac ook even zoo vast, als wanneer

men beweert , dat het verzuim , ofte verwaar-

loozen van befnydenis , of doop , wanneer by
den Ouderen alle fchuld daar van is , den Kin-

deren niet tot verdoemenis, of nadeel zal ftrek-

ken. Gelyk wel eer God eens , niet Mofes
onbefneden zoontje , maar Mofes zeiv, 'skinds

vader, om dat dezelve de befnydenis van zyn
zoontje verzuimd had , met den dood dreigde.

ExoD. IV. VS. 24— 2.(5.

§. L I V.

Moeten wy hier uit belluiten , dat 'er ook

,

ten aanziene der Kinderen van godlooze Oude-
ren , hobpe is , dat , wen ze in hunne onnoo-

zelheid fterven , hun lot na dit leven , door de

tusfchenkomst van Gods menfchlievende ont-

ferraingen , beter , dan dat van hunne Oude-
ren , en gelukkig zyn zal , dewyl der Ouderen
zonde hun niet toegerekend zal worden , en
van elders het goede hun word aangebragt. Wy
mogen dit ook daar uit befluiten , dat God , by
dien zelfden Profeet, Hoofd. XVI vs. 20. no-

pens het oude Israël , een volk , dat toen tevi

uiterflen verbasterd , en zeer diep vervallen^,

aan fnoodfte afgodery , erger vaak dan veele

heidenfche volken, en aan hemel -tergende gru-

welen fchuldig was , nog getuigt , welk eene

XXII. betl. e c be-

m
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betrekking Hy op derzelver onnoozele Kinde-

ren had : juist wanneer zy omtrent die onnoo-

zele wigtjes de maat hunner ongerechtigheden

vol maakten en zich op de yslykfte wyze in on-

natuurlyke fchenddaaden zoo liefdeloos omtrent

hun kroost , te buiten gingen , betuigt God ,

dat Hy zyne Uefde omtrent hunne tedere fpiuit-

jes geenzins had afgelegd. Foorts , zegt Hy ,

om hunne opgellapelde zonden en fchulden ,

waarin Hy by opklimming voortgaat , hun te

verwyten , en , hoe te van kwaad tót erger wa-

ren overgeflagen , hun onder het oog te bren-

gen : Gy heht daarenboven uwe zoonen en doch-

leren , die gy my gehaard hebt
,
genomen , en

heht ze uwen Afgoden geofferd^ om te verteeren*

Is '/ wat k/eins van uwe hoereryen ? Welke vraag

hier van eene fterk overtuigende kracht is , en

öp hunne eigene konfciëntfie ter beantwoording

gelegd word. Dat gy , dus vaart God
voort , myne Kinderen geflacht , en ze overge*'

geven hebt , toen gy dezelve voor hun door het

'Vuur hebt doen doorgaan.

Gnderdellende , dat hier die gruwelykfte

Molochs- dienst 5 die het levendig verbranden

der Kinderen medebragt , bedoeld is , daar wy
ons nu niet verder over uitlaaten, meenen wy,
dat hier vooral nadruk ileekt in die woordjes

M Y en \\ ü N 5 tweemaal hier in tegenftelling ko ^

mende: die gy my gebaard, en hün geofferd

hebt

:
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•hebt : myne kinderen hebt gy -*• tot

vuur -offers gemaakt voor hun. De Kinde-

ren , die Gode toekwamen en zyil eigendom

waren , hadden derzelver heillooze en onna-

tiiurlyke Ouderen den Afgoden toegewyd. Zoo
wreed nu en onmenfchlyk dit laatfte was , zoö

zeer betuigt God zich toegenegen en mededo-

gend in zyne eerfte ^ zyne betrekking of> die

Kinderen verklaarende 5 uitdrukking.

Eigent God zich nu die Kinderen toe , wel-

ken Hy ook verklaart Hem geboren te zyn ^

en dus van het begin van. derzelver bellaan af

zyn eigendom te zyn , wat kunnen wy minder

daarby denken , dan dat Hy dezelve als voor-

werpen zyaer toegenegenheid , zyner ontfer-

mende en gunstryke liefde ^ liefde , die geheel

anders , dan die onnatuurlyke Ouders , handel-

de 5 wil aangemerkt hebben: dat H^y hun God,
en een genadige ^ een rechtgeaarte Vader wil

zyn en is : dat is , die hen met geluk ^ met
heil en zaligheid begunftigt. Kan nu dit 5 ten

aanziene van die onnoozelen ^ die ongelukkig-

fce llacht- offers van de wreede bygeloovigheid

hunner Ouderen , in dit leven , ten minften

daar ze baat van hebben , of gebeterd door wor-

den 5 geen plaats hebben ; dan moet die heu-

chelyke Gods - betrekking zoo iets behelzen ,

het geene voor hun overblyft en weggelegd is

na dit leven , om dan het voorrecht van Gods
Cc 2 Kin-
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Kinderen, en het geene die heiltyke betrek-

king medebrengt , te genieten*

^ Nu is 't wel waar , dat de uitdrukking van
f;7yr/e kinderen^ in het afgetrokkene befchouwd,
ook zou kannen genomen worden in dien zin

,

in welken zich God , als de Schepper en Op-
per -heer , de menfchen in 't gemeen , leven-

looze dingen , en zelf het Fleel-al toeeigent

,

Psalm L. vs. io. 12. XXIV. vs. a. Dan in

dion zin zoude die uitdmkking » in dit verband

van zaaken , en by die tegenftelling , die hier

gevonden word , ten eenemaal flaauw en krach-

teloos zyn : in dien zin moeten ook die God-
vergctende Ouders , en zelf, die Afgoden,
ofte derzelver beelden gezegd worden Gods te

zyn 5 en wat zou 'er dan voor die Kinderen in

die uitdrukking overblyven ? Ook is het

zeker, dat de eerst* geborene , v^olgens eene

oud-wettifche bepaaling in het byzonder Go-
de toekwamen en heilig waren , en in dat op-

zicht zommige Kinderen , wegens zulk een ge-

boorte -iot, als Gods Kinderen kunnen aange-

merkt worden. Maar ook dat kan hier niet

voldoen , naardemaal de voorrechten der eerst-

geboorte den Zoonen alleen eigen waren , en

niet de Dochteren raa]s:ten , die hier echter zoo

wel , als de ZooDcn , ook zyn uitgedrukt , en

zonder bepaaling geofierd aan de Afgoden ,
ge-

lyk wy uit Hoofd. XX. 26. moeten opmaken.

BehaU
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Behalven dat ook de ft^m Levi , in de plaats der

eerst -geborenen , van alle de ftammen Israëls

,

volgens eene uitdraklyke bepaaling , in het by-

zonder Gode heilig en gewyd was. -— En
hoewel het eindelyk ook zeker is , dat in ons

Hoofdftuk eene uitvoerige befchryving en een

diiidelyk vertoog is van dat uitwendig Volks

-

verbond , het welke God met Israël op Sinaï

heeft opgerecht , uit het welke niet volftrekt

de zaligende heil- goederen van het genade-ver-

bond voortvloeijen : en dat deeze uitdrukking

,

yrrn dien kant befchouwd, die ilerkte en kracht

van bewys niet zou hebben ; zoo is het echter

ook buiten tegenfpraak , dat het uitwendig en

Sinaïtifch verbond op het wezenlyk en inwen-

dig genade - verbond zyn opzicht en betrekking

had , en het zelve onderfl::lde. Zeker is het

tevens , dat de vroeg - ftervende Kinderen der

Israëlieren van dat oude en fchaduwachtig ver-

bond de minfte voordeden niet trokken , het

welk alleen den volwasfenen zekere voorrech-

ten uitleverde.

Zal het dus , de zaak van alle kanten be-

fchouwd zynde , niet volftrekt zonder zin ,

zonder kracht en betekenis zyn , dat God zich

hier die Kinderen toeeigent , en , ondanks der-

zelver bitterst lot , het welk hen uit dit leven

zoo vroegtydig wegfcheurt , zyne betrekking'

op dezelve verklaait 3 dan menen wy , in die

C c 3 eerst-
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eerst -gemeldde zaaken en onze gegevene ver-

klaaring den grond en de reden van die uitdruk-

king te moeren ftellen : dan is , zoo wy iets

zien kunnen , ons befluit , voor onze mening

,

uit deeze plaats opgemaakt , gegrond en veilig.

§. LV.

Heeft God daarenboven , ook zelf met ee*

nen plechcigften eed , betuigd en gezwooren ,

dat Hy den dood des zondaars niet wil , en
d^.ar geen lust aan heeft ^ Ezech. XVIIL vs. 32.

en XXXill. vs. ir. zien wy in het verband ,

waar in die gewigtigfte verzekering voorkomt

,

dat God zyn volk tot het verlaaten van hunne

fnoodc en doodelyke wegen , en tot eene or»*

geveinsde bekering ernftigst vermaant , en dee-

ze zyne vermaaning met de krachtigfte redon ^

van 's volks eigen en wezenlykfte belangen ont-

leend , a.indringt : dat Hy hen zoo roerend op-

wekt , om zich tog op dien weg te begeven ,

op welken Hy zyne gunften , en hen waarlyk

en eeuwig gelukkig makende weldaadigheden ,

op eene Hem betaamende wyze , aan hun kon

uitlaaten en mededeelen : dat Hy wyders hun
onder het oog brengt , dat de rampen en on-

heilen , het verderf en de ftraffen , die han
overkwamen , van Hem niet met genoegen ,

niet met vermaak hun wierden toegezonden :

dat Hy zoo met hun niet handelde , om hen te

be-
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bedroeven en verdriet aan te doen, of ditflechts

bedoelde in de ellenden, die hen troffen; maar
dat zy zich zelven en moedwillig die onheilen

,

de gevolgen hunner boosheden , op den hals

haalden , den dood vruchten droegen , en zich

in een rampzaligst verderf ftorteden : dat zy
Hem noodzaakten , om hun dus de vergelding

hunner handelingen rechtvaardig te laaten over-

komen ; — dan kunnen immers de Kinderen

aan die moedwillige overtreding der Godlyke
wetten , en die hardnelckige ongehoorzaamheid

,

de oorzaak èn fchuld van het verderf en den
dood der volwasfenen , niet fchuldig gerekend

worden : dan moet immers die godlyke afkee-

righeid van den dood des godloozen hun in het

byzonder te baat komen , en ten aanziene van
hun wil in de eerfte plaats , en in de meeste

kracht gelden : dan moeten wy hier uit billyk

befluiten , dat C^od lust heeft in der Kinderea

leven , en genegen is, om hen gelukkig te ma-
ken : dat Hy dit met vermaak doet , en hen

,.

die voor geluk onvatbaar dit leven verlieten ,

na deezen tyd met een beter leven begunftigen

zal. Zyn de Kinderen , als Kinderen ,, niet in

eene natuurlyke onmogelykheid ,, om zalig te

worden ; hebben ze nooit iets gedaan , waar-

door ze zich den dood en de rampzaligheid kon-

den op den hals haaien ; dan ftrookt het immers
met deeze verklaaring van Gods afkeer van der

menfchen rampzaligheid, van zyneu toegene-

C c 4 ge-
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genen Wil ^ om zondaaren te behouden , dat

wy de Kinderen daar van niet uitiluiten : en dat

Hy hen , alhoewel ze onder den geestelyken

dood liggen , door zyne Genade bewaare voor

den eeuwigen dood , en met het geestlyk en
eeuwig leven begunftige.

§. L V L

Dat eindelyk de Kinderen , a1s Kinderen ,

ook een voorwerp van Gods liefde zyn , daar

van hebben wy in den jonggeboren Salomo een

bewyzend voorbeeld. Wy vinden nopens hera

aangetekend , dat zyn Vader David hem den

naam Salomo gaf, om dat de Heer hem hef
had^ die daarenboven ook nog op zyn bevel en

beftelling , door dienst van den Profeet Nathan
deszelfs naam liet fjfeUen Jedid-jah^ i Sam.
XII. VS. 24. 25. David moet in zyn ge-

moed eene overredende kennis en groot ver-

trouwen gehad hebben , dat dit zyn zoontje een

van God geliefd Kind was ; dewyl dit als de

rede word opgegeven , waarom hy aan het zel-

ve den naam Salomo gaf. En dit moeten wy
te meer denken , dewyl zyn huwlyk n]et Bath-

feba 5 ten aanziene der wyze , öp welke hy ze

zich tot eene vrouw nam , de wettigde niet

was 5 en geenzins van God was goed gekeurd :

dewyl ook het Kind , voorheen by haar ver-

wekt , ten blyke van Gods ongenoegen in Da-

vids
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vids handelwyze , door eenen vroeg -tydigen

dood wierd weggerukt. Om nu nopens dit ,

het tweede Kind van hem uk dezelfde vrouw

geteeld , andeis te denken , en het zelve als

een voorwerp van Gods Liefde te kunnen aan*

merken , moet hy immers reden gehad hebben

,

die hem fterkte en zekerheid genoeg gaven ,

om daar van dit openbaar en blyvend bewys-

teken te fcichten, en dit Kind zulk eenen naam

,

die dit uitdrukte , den naam Salomo te geven.

En hierin word hy, van Gods wege, door den

Profeet Kathan bevestigd en verfterkt. Deeze
Gods - gezandt , die David voorheen over zyne

zonden wei ernftig beftraft, en die droevige en

bedreigende boodfchap gebragt had van Gods
bezoekende oordeelen , den dood van het in

overfpel by Bathfeba verwekte Kind , en de

rampen over Davids huis , die moet nu , by ee-

ne tweede en plechtige bezending , in Gods
naam , David vertroosten en verblyden met de

verzekering van Gods liefde tot dit zyn Kind

,

en daar van dit openbaar en blyvend bewys
ftichten , dat hy het Jedid-jak , dat is , een

geliefde des Heeren noemde. Is nu die

naamgeving aan dit Kind , gelyk doorgaans plaats

heeft 5 al haast na deszelfs geboorte , in de eer-

fte dagen van deszelfs leven gefchiedt , of ten

minften by deszelfs befnydenis plechtig voltrok-

ken , en dus eer dit Kind nog goed of kwaad
gedaan had 5 het was dan uit Gods vrve Gena-

Cc 5 \ de.
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de , en eene onverdiende liefde , waar mede

Hy dit Kind omhelsde. — En dat hier in

een voorbeeldig uitzicht lag , om door den jon-^

gen Salomo den Mesfias , by uitftek Gods ge-

liefden Zoon 5 te doen voorgefteld worden , is

by de Uitleggers wel aangemerkt ; dan tot ons

doelwit merken wy in dit geval en deeze ge-

beurtenis een ftaaltje aan van Gods liefde tot

de Kinderen , ook toen reeds , alhoewel Salo-

mo tot een volwasfcn ouderdom en mannelyke

jaaren beilemd was , en in het vervolg van tyd

de vruchten deezer liefde van God by uitne-

menheid ftond te genieten , in deszelis eerlten

leeftyd omtrent hem zoo plechtig verklaard.

§. L V I I.

Deezen omtrent de Kinderen toegenegenen

Wil heeft de Zaligmaker ook duidelyk te ken-

nen gegeven, Matth. XVIII. vs. 2—14. By
gelegenheid eener vraag van fezus leerlingen ,

die , met de algemeene Joodfche vooroordeelen

van dien tyd ingenomon , van een aardfch ko-

ningryk van Mesfias droomden , en het onder

zich niet eens konden worden , wie van hun in

dat gewaande Gods-ryk de aanzienlykfte plaats

bekleeden zou , en daarom de beflisfing van dat

ftuk aan hunnen Meester billyk opdroegen —

-

zien wy , dat de Heiland een Kind roept
5,

in

het midden van de twistende vraagerenftelt, en

daai
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daar van aanleiding neemt , om hun eene onge-

veinsde nedrigheid , uit het voorbeeld van dat

Kindeken te leeren , als de eerde en aangele-

genlle eigenfchap , die 'er in zyne echte aanhan-

geren en deelgenooten van zyn zalig Gods - ryk

vereifcht vvierd , ernftig aantepryzen. Alhoe-

wel het nu zeker is , dat die godlyke Leeraap

onder de benaaming van Kinderen en kiemen
,

zyn oog gehad heeft op wedergeborenen , ge-

loovigen , zagtmoedigen en nedrigen van aart

;

dewyl dus zyne vermaaning ter bereiking van

zyne oogmerken voldoen , zynen twistendea

Leerlingen tot een antwoord , en ter vernede-

ring van hunnen hoogmoed dienen moest ; -—
kunnen echter de Kinderen , in den eigenlyken

zin , hier ook niet uitgefloten worden. Want
Hy riep 'er een tot zich , flelde het in 't mid-

den , en tot een leer en voorbeeld van die ze-

delyke geaartheid en deugd , die Hy zoo ernftig

aanprees , vs. 2. Deeze zyn immers ook die

kleinen^ welken Hy geenzins veracht, of geër-

gerd wil hebben , welker Engelen in de hemelen

altyd het aangezicht zyns hemelfchen Vaderszien.

VS. 10. dat is, welker befchermers en heilgedien-

ftig bevorderende Geesten by God zelve tot de
grootlle eer worden toegelaaten. Op de Kin-

deren past dus ook het gezegde vs. 11. Want
de Zoon des menfchen is gekomen , om zalig te-

maken het geene verloren was. En dit is eene
nieuwe rede ter waarfch^uwing tegen de beledi-

ging

t-
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ging dier l<leinen , aan welken de Zaligmaker

zich ook zoo zeer laat gelegen zyn. Hier word
A\x^ aai verloren is ( to unoAw^o- ) met de kleu

nen^ Vs. 6 lo. en-^^ Kmderkens ^ vs. 3. 4. 5.

naaraeii , die op het vs. 2. eerstgemelde kindje

zien ; verwisfeld , Cii onder die benaamingen

een en hei zelfde onderwerp in den letterlykeu

zin 5 en 'sHeilands zinfpeeling bedoeld. En
hier uit blykt de kracht van aandrang van 's Hei-

lands vermaaning , en tevens de kracht van ons

bewys uit deeze plaats. Zyn nu de Kinderen^

gelyk alle menfchen , verloren , door den val

van onzen eerften Stam - vader , ellendig en ten

eonemaal ongelukkig geworden , dat ze , iian

zich zelven gelaaten , eeuwig moesten verloren

gaan en omkomen ; de genade van den Heere

Jezus Christus , en de vrucht zyner menfchwor-

ding , die voor het. menfchdom tot heil ftrekt

,

brengt den Kinderen dan ook de zaligheid. aan :

en van dit gevolg zyner komst in het vleefch

mogen ze niet uitgefloten worden.

En deezen zynen en zyns Vaders ernftigen

wil , om de zulken zalig te maken , bewyst de

Heiland nader met de ophelderende gelykenis

van het verloren fchaap , vs. 12. 13. waarinde

yverige pogingen van eenen bezitter van hon-

derd fchaapen , die geen moeite ontziet
,
geen

gevaar ook , daar de negen -en -negentig aan

mogten bloot gefteld worden , fchroomt , om
het
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het eene verlorene wederom te krygen , leven-

dig word uitgebeeld , en met dit belluit , het

welk de Heiland uit die vergelyking opmaakt

,

VS. 14. JIzoo is de wrl van uwen hemelCchen

Vcider met , dat een van deeze kleinen verloren

gaa. Schoon deeze uitfpraak nu ook op nieuws

wedergeborenen , op zwakken in het geloof, en

niet verre gevorderden in de genade ziet ; mo-
gen hier echter ook de eigenlyke Kinderen niet

uitgelbten worden , dewyl deeze geheele re-

deuvoering van dat Kind , het welk in het mid-

den der onderwys- ontvangende Leerlingen ge-

field was, VS. 2. ontleend is : en het eene zeer

harde of ongelyke vergelyking zoude geweest

zyn , wanneer het letterlyk onderwerp , en all

het gezegde daar van hier by geheel moest uit

. het oog gelaaten worden. Van dat eene Kind

VS. 2, neemt immers de Heiland aanleiding, om
van Kinderen in het meervouvvig getal te fpre-

ken , VS. 3. en vs. 4. meldt Hy, wederom van

.
dit Kina]e , (^ to -k^i^s^o^ t«to

) , en dit (lelt Hy
VS. 5. naar deszelfs ei^enfchappen ten voorbeel-

de , zoodanig een Kind Q-rxiSov rcmr-^ ) in den
oneigenlyken zin ; ofte van eene eigenfchap

,

die een zinbeeldig Kind voordek , vinden w^
VS. 6. deeze kleine , die in my gelooven , en
deeze komen wederom voor vs. 10 en 14 De
eigenlyke betekenis kan , overzulks , in dit be-

loop van redenen niet gefcheiden worden van

ée oneigenlyke , of deeze met uitfluiting van

geene
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•geenö aangenomen worden. „ De Heere ge-

'5, bruikt hier een gemengd voorftel , het geene

5, zoo wel uit eene reden , als uit eene hande*

„ ling bertond. Hy roept hierom een Kind tot

,, zich , en fielt het zelve te midden van de

„ twistende en vraagende : dog Hy verklaart

5, daarop aanïlonds ook , wat Hy met dit voor-

5j beeld van dit Kind bedoelde , en hun onder

,, het oog brengen wilde. " DÈts heeft B a l-

LI N GE RUS zeer wel over deeze plaats aange-

merkt.

§. L V I I L

En hier in worden wy bevestigd , wanneer

wy den Heiland die zelfde vriendelyke toegene-

genheid tot de Kinderen andermaal zien uitdruk-

ken : Toen men Kinderkens tot Hem hragt ,

op dat Hy hun de handen opleidde , en bad ,

Matth. XIX VS. 13— 15. Het woord T^^^i*,

hier en by Mark. X. vSé 14—1(5. gebruikt,

gelykook t* /B^e^P»?, by Luk. XVIII. 15— 17.

voorkomende , bepaalt ons tot kleine , jonge

Kinderen , in den eigenlyken zin te verftaan

,

die van hunne Ouderen , of anderen tot Jezus

gebragt wierden , met dat Godvruchtig oog-

merk 5 dat ze aan zyne weldaadige zegeningen

aanbevolen wierden, en in zyne gunden deelen

mogten. Wanneer nu'sHeilands zendelingen

die onderneeming niet zeer gunftig opnamen ,

en
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en als te laag by die verhevener bezigheden ,

met welken hun Meester bezet was , aanmerk-

ten 5 en der Kinderen aanvoerderen , gemelyk

en gefloord over dat voornemen , berispten en

wegdreven , wierden ze van den Zah'gmaker in

deezen ontydigen yver geftremd : vol van kin-

der -liefde, en een uitgebreid hart over dezelve

hebbende , kon hy zulk een onvriendelyk ge-

drag niet goed keuren : Laat , zegt VXy ^ de

Kinderen tot my komen , en verhindert ze daar

in niet. In welke woorden Hy zyne tederlle

toegenegenheid tot de Kinderen , en hoe zeer

Hy derzelver heil te bevorderen , en aan de

godvruchtige pogingen en bedoelingen van der-

zelver Ouderen te beantwoorden gereed ware y

duidelykst ontdekte. Dan dit niet alleen , maar

ook de reden daar van , en hoedanig men die

Kinderen moest aanmerken , verklaarde Hy na-

der : Want der zulken is het koningryk der he-

melen. En wat kon 'er duidelyker gezegd wor-

den , om hen voor de voorwerpen zyner ont-

fermende liefde , deelgenooten van Gods zalige

gemeenfchap , en erfgenaamen van een eeuwig
leven te verklaaren : om der Ouderen hoop te

bevestigen , en ons aangaande het gelukkig lot

der vroeg -ftervenden gunftige gedagten in te

boezemen. Zyn gezegde bevestigde nu ook
de Heer met daaden , die daar mede ftrookten

,

en de gezindheid van zyn hart omtrent de Kin-

deren openbaarden. By omhelsde ze ^ Hy leide

zyne



41(5 OVER HET ZEDELYK LOT der

zwe handen op hen , en zegende hen. „ Dat

5, de Kinderen, zegt Calvinus over deeze

5, plaats , Hem toekomen niec alleen , maar

5, ook Hem lief waren , bewees die omhelzing.

5, Ook was die oplegging der handen geen yde-

„ Ie ofte vruchtelooze handeling : te vergeefs

55 heeft ook Christus voor hun niet gebeden.

„ Kon Hy ze ook wel Gode aanbieden , zon-

„ der hen met een rein hart te begiftigen ? En
5, wat bad Hy anders , dan dat ze onder de Kin-

^, deren van God wierden opgenomen ? Zy
„ zyn , by gevolg , wedergeboren geweest tot

5, de hoope der zaligheid t zy behoorden , ge-

„ lyk die omhelzing uitdrukte , tot de Kudde
van Christus."

3>

Maakt nu de Heiland hier ook wederom een

gebruik van , tot leering en vermaaning voor

zyne aanhangeren , die in het zedelyke met de

hoedanigheden van Kinderen moeten voorzien

zyn , om voor echte Onderdaanen van Gods
koningryk te kunnen doorgaan , gelyk wy by

Mark. vs. 15. en Luk. vs. 17. vinden, waar

door dan de benaaming van Kinderen in den

oneigenlyken zin word overgebragt : wy zien

daarin , hoe de Heiland , die altoos zogt nuttig

te zyn , van alle voorkomende gelegenheden

zyn gebruik maakte , om zyne toehoorers met

heilzaame lesfen te onderhouden : en in zoo

verre krygen deeze woorden dezelfde gedaante

met
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inet de voorgaande plaats. Dat reemt ecbter

geenzins weg , dat de Kinderen , in den ei^en-

lyken zin , het rechtftreekfche onderwerp der

reden blyven , en in de gemeldde zegeningen

van Christus deeLen.

Dan dewyl zy , die de Kinderen tot Jezus

bragten, ongetwyfeld geloovigen geweest zyn,

die voor zich zelve prys op Jezus gunften Hel-

den , in welken zy de Kinderen gaarne wilden

doen deelen , zal men mogelyk denken , dat

bier flechts de voorrechten der Kinderen van

geloovige Ouders in aanmerking konden komen.

De Heer Venema, 1. c. p 544 & lèq. ver-

klaart deeze woorden dus , en beroept zich daar

by voornaamelyk op het woordje Tot^fuju^ , ^er

zulken^ in onderfcheining van i«/a; , derzelvtn^

als of dat ons tot de uitfluiting van andere Kin-

deren , die zoodanige niet waren , bepaalde.

En by decze uitlegging behouden ze niet veel

kracht , om daar uit de zaligheid der Kinderen

in het gemeen te bepleiten. Maar dewyl

hier van de Ouderen niet eens rechtftreeks ge-

mold., in het onbepaald gelaacen word , of zy

wel eens , dan of het andere lieden geweest

zyn, die de Kinderen toe Jezus bragten : dewyl,

by aldien 'er in dit geval aan der Kinderen Ou-
deren zoo veel gelegen was , men van dezelve

w^el eenige melding zou mogen verwacht heb-

ben , die 'er echter niet voorkomt ; naardemaal

XXIL Deel. D d 'er



4ï8r Over k^T ZEDELYK LOT der

'er by Matth vs. 13. (lechts gezegd word :

toen wierden Vr Kinderkjens tot hem gehragt
,

eti by Mark. vs. 13. gelyk ook by Luk. vs.

i5. Zy hragten ^ ofte men hragt ae Kinderkens

tot Hem : en indien wy ook al , gelyk meest

waarfchynlyk is , aannemeen , dat de Ouderen

ielve hunne Kinderen tot Jezus gebragt hebben
-^— zoo blyven echter de Kinderen , van wien

zé pok tot Jezus mogen gebragt zyn , de hoofd-

jierfo'onen in dit vertoog , en de voornaame on-

derwerpen v^n 's Heilands behandeling en ge-

stëgÖéfe. Worden nu deeze Kinderen wel na-

dfcr feél^aald door het voornaam - woordje töivjoi ,

als zu/ken^ dan kunnen wy daarin nog niet zien ^

llöt geene ons op de Ouderen , die op zyn best

fldchts ingewikkeld hier gemeld waren , en der

Kïndèrcti betrekking op hun , zou moeten te

fttg Avyzen. Dé Ouderen kunnen hier , naaf

b^t ons voorkomt , èvèn zoo weinig als in het

tooi'g^ande gdykfoortig geval , toen de Heiland

ètó 'Kindje nam , en het in 't midden ftelde
,;

fn ajlnmerking komen ; want uit beide gevalleif

trekt My het zelfde gebruik tot leering en ver^

riiaaning van zyne todhooreren. — En wy
kunnen te mmder op dat woord (taan , dewyl

het met anderen wel verwisfeld word , en op

het zelfde nedcrkomt ; v/ant Matth. XVIII.

VS. 5. vinden wy tgi^i^qv voor Tirro , vs. 4. eA

ifk. o^en ro.^ltömt het voor dvrm , en wederoni

V5. f4, voor rAu'v. En by Mauk- IX. vs. 37.
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is 'er To* fx/;v j maar by Luk. IX. vs. 48. vipden

wy daar voor -iiilo to Ttuaioy —7- Wy beiluiten

dus billyk , dat in de beide gevallen die eigen-

fchap van ongeveinsde nedrighoid en eenvoavvig-

heid meer, dan het geloof der Ouderen , in aan-

merking moet komen , en de hoofdzaak zy , die

de Heiland bedoelt , en waar omtienr ï ly de

Kinderen tot voorbeelden van navolging ftelc.

Èn deeze eigenfchap kan niet gezegd worden

in de Kinderen van geïoovige Ouderen alleen

plaats te hebben ; maar ze is, zonder bepaaling

ofte uitfluiting^, eigen aaii de Kinderen in het

gemeen. En hierom kunnen wy des Hooglee-

taars verklaaring , in dat opzicht , niet aanne-

^ men , maar menen , dat de Kinderen in het ge-

/ineen hier moeten in aanmerking komen. Ook
heeft de Heer Venema opgemerkt , dat de

Uitleggers hier zwaarigheid gevonden hebben ,

om eigenlyke Kinderen te verftaan ; dewyl dan

alle Kinderen voor erfgenaaraen der zaligheid

moesten erkend worden , en hierom wilden ze

liever aan Kinderen in den oneigenlyken zin des

woords hier denken. Maar door zyne verkiaa-

ring over dat woordje tq^^Iwv meent hy die zwaa-

righeid weggenomen te hebben Dan die zwaa-

righeid vinden wy hier in niet , en die verklaa-

ring van dat woordje onnoodig en onvoldoende.

Wy hebben ook reeds uit Ezech. XVI. vs. 20.

en XVIII. VS. 20. gezien , dat Cod^ ook zon-

der opzicht op de Ouders , en zelf de Kinde-

D d 2 ren
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ren van zeer goJlooze Ouderen , met zyn heit

begunftige : en dit diei;it ons ook ter bevesti-

ging van onze verklaaring over deeze uitfpraak

van den Zaligmaker.

§. L I X,

'Zagen wy tot hier toe , wat 'er van Gods
knnt ter beganltiging van ons gevoelen diene

C§' 43 '— 5^- )9 ^^T vinden in de Kinderen ook

het geene ons in die gedagten bevestigt. En
hier hebben wy aan den eenen kant derzelver

onnoozelheid , en aan den anderen kant derzel-

ver vatbaarheid voor de werkingen van den god-

lyken Geest, voor de genade van Christus, en

yoor het genot van zaligheid.

Wanneer wy hier van der Kinderen onnoo-

zelheiii fpreken , verflaan wy daar door geen-

zins eene volftrekte onfchuld ! geenzins bedoe-

len wy daar mede , dat ze' van erf- zonde , in

toegerekende fchuld en inklevende fmet be-

ftaande , zouden vry zyn ; want dat alle na-

tuurlyke afllammelingcn van Adam hier aan

fchuldig en onderhevig zyn , hebben wy reeds

hier boven verklaard. Maar dat ze aan

geen daadelyke zonden , die door het nalaaten

van het geene de godlyke wet gebiedt , en het

doen van het gcene ze verbiedt , begaan wor-

den van volwasfenen , onderhevig zyn. Want
van
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van het geb^u^'k der rede nog verfteken , heb-

ben zy geen bezef van zedelyke waarheden en
beginfelen , van eene verbindende wet , van

verplichting , van het geene wy , als vry- wer-

kende wezens , doen of laaten moeten : onbe-

keeilykheid noch ongeloof kunnen ook daade-

lyk in hun plaats hebben. Zy zyn dus vry van

daadelyke zonden : vry ook van derzelver ge-

volgen 5 de fchuld en de verdoemenis , voor

zoo verre die daar uit voortkomen.

En deeze hunne onfchuld heeft God wel
eens zoo hoog gerekend , dat Hy, in zyne be-

rispende aanfpraak aan den Profeet Jonas, van
veel meer dan honderd en twintig duizend men-
fchen , die tusfchen hunne rechter- en (linker-

hand geen ondcrfcheid wisten, dat is, van zul-

ke onnoozelen gewaagde : dat de Rechtvaardig-

fte Rechter dee/en hunnen toeftand , als eene

rede , waarom Hy die groote Stad Niileve vnn
den ondergang verfchoonde , den gemelyken
Boet - prediker onder het oog bragt , Jon. IV.

VS, II. 5, Waren al de mannen van Nineve ,

,, om hunnen val fchen Godsdienst en diep in-

3, gekankerd bygeloof , het niet waardig , dat

„ ze verfchoond* wierden ; daar was echter ee-

5, ne groote menigte van kleinen en Kinderen

,

„ die wegens den ouderdom nog onnoozel en

„ zwak, en overzulks aan geen misdaaden fchul-

35 dig , en van bygeloof zich niet bewust zyn
Dd 3 „ kon.
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„ konden. Zouden nu dëeze , billyk , ver-

„ fchoond worden , zy hadden dan de hulp en

„ de zorg hunner Ouderen , om in het leveu

3, te blyven , noodig. By hunnen téderen leef-

5» tyd van beleid en hulp verfteken , wisten ze

„ zelf van geen onderfcheid tusfchen hunne

„ rechter en hunne flinker-hand." Dus fchreef

h erover zeer wel Ben. Arias Montanüs,
Camment. in h. h

> eemt nu God zoo veel belang in de tedere

onnoze-e orfch'uld, dat Hy zulke jonge Kinde-

ren niet verdelgen , maar voor den ondergang

bewaaren wilde , welken Hy 5 zelf in de oorlo-

gen , zelf na de verfmaading van eenèn aange-

boden vreede , naar zyn uitdruklyk bevel , ver^

fchoond hebben wil , Deut. XX. vs. ï 4.

Worden in de oorlogen en algemeene rampen ,

die volken en naatfiën treffen , de onnoozele en

weerlooze Kinderen , naar een natuur- en vol-

ken- recht 5 verfchoond, gelyk 'er uit Livius,
Plutarchus, Seneca, en anderen , by
Grotius 5 de Jure Belli & pacis ^ L, III. c,

XI §.9. aangetoond , en in deszelfs Aanmer-

kingen daarop nader bevestigd is. Worden
zulken onder de monfters van wreedheid en

bloeddorftigheid , die de merifchlyke natuur als

verzaakt hebben , en den naam van menfchen

onwaardig zyn ,
gerekend , die tegen de on-

noo2;ele jeugd zoo gewoed hebben ,
gelyk wy
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nopens Farao en Herodes uit de gewyde fchrifr

tea , en nopens eenen Munatius Flaccus , uit;

Valerii Max. Dief. & Fa£t, memorab. L. IX»

c. 2. en by de Karthagers , by de verwoesting

van de Stad Selinus uit Diodorus Sicul.
hijior. L. XIIL weeten. Hoe veel te

meer , om hier van het mindere tot het meer-

dere te beduiten , zal het dan met de billykfte

handelwyze van den rechtvaardigden Rechter

ftrooken , dat Hy de zulken van een eeuwig

verderf verfchoone ? Dit is een werk der god-

lyke goedertierenheid en gadelooze menfchen-

liefde ten hoogllen waardig , dat Hy hen met
zyne genade en een eeuwig heil begunftige.

En dus befluitende , gaan wy op die zelfde

wyze te werk , als wy zien , dat God van Jo-

nas eifchte. Die Profeet was zeer geftoord over

het verdorren van zynen wonder -boom , diefi

hy wilde verlchoond hebben ; maar God neemt
daar uit aanleiding , om van het mindere tot

het meerdere hem opteleiden , en by zulk ee-

ne wyze van redekavelen hem de rechtmaatig-

heid zyner handelwyze te doen bezefFen. Gy
verfchöont ^ zegt God, den w^onder-hoom — *-~

en zoud' Ik die groote Stad Nineve niet ver-

fchoonen , daar veel meer dan honderd en twin^

'tig duizend menfchen in zyn , ^die geen onder-

fcheid weeten tusfchen hunne rechter- en flinker"

hand ^ daar toe vee! Fee? ,—- Op die zelfde

D d 4 wyze
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wyze vertoont ons God zyne vriendelyke wek
daadigheid en ontfermende liefde , door de ge-

lykeriis van eene haaren zuigeling tederst- lie-

vende moeder : tervvyl dat beeld nog veel te

kort fchiet , om ons de godlyke barmhartighe-

den naar waarde voorteftelien. Jesaj. XLIX. vs.

14.— ló. Levendig en roerend gebruikte de
heilige Dichter daar toe ook het beeld van ee-

nen onitrer.t zyn kroost mededogenden en zich

öntfermenden V'ader , Psalm CIIL vs. 13. 14.

Zelf de Zaligmaker wil ons langs die wegen van
het mindere tot het meerdere , van de kinder-

liefde van booze Ouderen tot den oneindig groo-

teren ontfermens - lust van zynen hemeUchcn
Vader opleiden, Luk. XL vs. 13.

Dan deezei) grond , van der Kinderen on-

fchuld ontleend, oordeelt de Heer Venema,
I. c. p. 494. te zwak , dan dat men daar op de
hoop omtrent der Kinderen geluk na dit leven

zoude kunnen bouwen ; naardemaal die en met
de Heilige Schriftuur , en met de waarheid der

zaak onbeftaanbaar zou zyn ( voor zoo veel men
naamelyk , met de Pelagiaanen , den Kinderen

eene volftrekte onfchuld, by eene ontzenuwing

van het leerftuk aangaande de erfzonde , wilde

toefchryven
,
) en ook de zwaarigheid , die zich

hier by opdoet , niet wegneemt. Want hoe
7val men aan een fchepfel , daar niets daadel^k

goeds in is ^ het eeuwig leven in de zalige ge-

meen-
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meenfchap van God kunnen toefchryven ? Wat
heeft het gedaan , daar zulk een groot loon /
alhoewel ook uit genade te fchenken , op vol-

gen zou ? God kan naar zyne oneindige goed-

heid , maar of Hy het ook wii doen , dat blykt

niet. Hy bedeelt immers alle zyne goedertie-

renheid niet zonder maate , niet zonder onder-

fcheid ; maar naar den aart en de gefteldheid

der onderwerpen. Ten aanziene der Kinderen

blyft de zaak dus nog twyfelachtig.

Maar deeze zwaarigheid laaten wy den Pela-

giaan , die de erfzonde ontkent , of ontzenuwt

,

ter ontknooping , dewyl ze tegen hem ook
word ingebragt. Wy kunnen ze dus , als ons

gev^oelen niet rakende , voorby gaan : en aan-

gaande de zwaarigheid, die zich hierby opdoet,

hebben wy het noodige ter oplosfing ook reeds

( §, 40. ) voorgefteld. En de zwaarig-

heid , die 'er in 't byzonder uit aanmerking der

erfzonde ontllaan kon , zullen wy in 't vervolg

onderzoeken.

§. L X.

Dat nu ook de Kinderen der werkingen van
den Heiligen Geest, en der invloeden van Gods
genade deelachtig kunnen worden , en daar voor
vatbaar zyn , alhoewel de wyze daar van niet

nader ontvouwd kan worden , daaraan kan j wat

D d 5 de
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de' niogelykheid betreft , wel niemand twyfe-

len. In alle de onderfcheidene tyd-vakken van
ons leven kan de menfch immers door den god-

lyken Geest bewerkt , en om in Gods koning-

ryk integaan , bekwaam gemaakt worden. De
kinder-jaaren en de eerlle ieeftyd, ofte die tyd

van de omoozeiheid kan hier dus niet uitgezon-

derd worden. En befpeuren wy aan de Kinde-

ren , dat 'er , by het ontluiken van hunne door

de zinnen nog enkel beftuurd wordende vry^

heid , in hun de zaaden bggen van een aange-

boren zedelyk verderf, die in allerlei treurige

uitwerkfelen uitfpruiten, en zich openbaaren :

wy mogen dan ook de werkingen des Heiligen

Geests , en der godlyke Genade van die jaaren

niet ontkennen ; naardemaal deeze immers zoo

vermogend wel is dan geene : machtig althans ,

om de werken des duivels in de kinderen te ver-

breken. Die den geest in 's menfchen binnenfte

formt , kan hem ook naar zyn , in onzen eer-

flen Stam - vader verloren , beeld herformen :

ten einde die niet in de gelykheid van den eer-

ften Adam gezondigd hebben , het eigendom

van den tweeden Adam , en door inwendig wer-

kende krachtige Genade Hem ingelyfd werden:

ten einde die door toerekening der overtreding

van geenen de fchuld tot verdoemenis erfden ,

door de verdienften van deezen verzoend , vm
God begunftigd , en voor Hem veraangenaamd

worden : en gelyk ze van geenen verderf, ver-

keerd-
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keerdheid , en het fnoode wan - geftel krygen ,

zoo ook in tegendeel door deezen herfteld , ver-

nieuwd 5
geheiligd en bekwaam gemaakt wor-

den 5 om deel te hebben in de erfenis der hei-

ligen in het licht.

En alle twyfelingen hieromtrent , ten aanzie-

ne van zommige gevallen en voorbeelden , be-

neemt ons de Heilige Schrift , door Kinderen

te vertoonen , in welken God reeds zoo vroeg

zyn werk vertoonde. Dus vinden wy Joannes

den üooper reeds van zyn 's moeders lyfaafp

vervulf^' met den HeU^gen Geest , en van yreug^

de opfpringen in den buik zyner moeder , toen

deeze den groet van Maria hoorde. Luk. L vs,

15. 44. Jeremias was voor zyne geboorte be-

ftemd en geheiligd tot een Profeet
, Jerem. I.

VS. 15. Paulus getuigt van zich , dat hy van
zyns moeders lyf aan afgezonderd en geroepen

was door Gods Genade. Is 'er nu in dee-

ze Ichriftuurlyke voorbeelden , van vroeg door

G )d bewerkte Kinderen , wel iets byzonders ,

het geene tot de gewoone werkingen der god-

lyke genade niet in alle opzichten gebragt kan

wor ien ; men zal echter de mogelykheid van
deeze , uit aanmerking van zulke , in het woord
geftaafde voorbeelden , niet kunnen betwisten

,

en met eene foort van evenredigheid het belluic

kunnen opmaken. — Dus vinden wy ook

eenen Timotheus ^ die van kinds af zyne ont-

lui-
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luikende geests - vermogens , en by derzelver

eerite ontwikkeling , met fchriftuur- waarheden
werkzaam hield , 2 Tim. UI. vs. 5. En.

bezong David , tot roe!n van zynen Maker ,

dc>/.e]fs werk aan het grond beginfel van zyii

lighaam , tot de ontwikkeling en verdere for-

niecring van dit zyn deel. Psalm CXXXIX. vs.

13 — T7. en is dit een werk der gemeene Voor-
zienigheid omtrent allen ; dan kan men immers

die zedelyke, ofte genadewerkingen tot vroege

vernieiiwmg en heiliging der aanftaande deelge-

nooten van een beter leven ook niet ontkennen.

En op deeze wyze hebben de meeste Protes-

tantfche Godgeleerden zich hier over uitgelaa-

ten Is dit nu een ftuk , het geene onder

onze nadere verklaaring niet vallen kan : de

vernieuwing en bekering van voiwasfenen blyft

even zoo zeer een wonder , en een onmidde-

lyk werk der genadige Almacht. En we-
gens het onbegrypelyke , aangaande de wyze

,

hoe dit weik van God gewrogt word , fchoon

men de zaak zelve niet ontkennen kan , mag
men met recht de gefchillen der Godgeleerden,

nopens de wedergeboorte en het geloof in de

Kinderen , onder de woorden - twisten rekenen

:

het geene ook duidelyk , met aanhaaling van

wederzydfche gevoelens en uitdrukkingen , ge-

toond is van J. L. Fabrijius , Dialog. de Fide

infantum , 1. c.

§• LXL
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§. L X I.

'Er is nog overig , dat wy eindelyk ook uit

aanmerking van de ovcreeuftemming en even-

redigheid , die 'er in de oeffening en openbaa^

ring van Gods Deugden plaats heeft, onze me-

ning bevestigen. En dit zullen wy in de vol-

gende fteilingen nader zoeken te beweercn.

L Wy onderftellen , dat 'er in de oefFenin-

gen der ftrafFende en wreekende godlyke Recht-

vaardigheid en de openbaaringen zyner goeder-

tierenheid eene overeenftemming is , die wel

altoos binnen den omtrek van deezen tyd juist

niet openbaar word , die echter waarlyk plaats

heeft 5 en na deezen tvd zich eerst zal ontdek-

ken : zoo , dat in Gods handelingen met redc-

lyke fchepfelen 5 decze beide deugden niet al-

leen gepaard gaan , maar ook de eene de ande-

re niet overtrefFe. Dit, voorzeker, geeft ons

de befchouwing van Gods oneindige V^olmaakt-

heid , dat is , de naauwfte onderlinge overeen-

ftemming van alle Gods Eigenfchappen aan de

hand. Hier heen leidt ons het denkbeeld

van zyne Heiligheid, dat is , die lie'^de , die

Hy tot zich ze!ven heeft, en aan alle zyne ! ;-

genfchappen nm zoo te fpreken , fchulii^^ is,

ckt Hy ze allen , in derzelver openbaaring i.a

buiten , gadeilaa - en niet de eer.e , met ver-

zuim of verdonkering van de andere ^ oncdekke,

maar
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maar in de openbaaring van allen een gelyk bö*

lang ftelle , ofte beweegreden van zyne hande-
Kngen met redelyke fchepfelen neme. Zoo

,

dat hier , ten aanziene van de trappen
, geen

meer , geen minder , geen rede van ongelyk-

bgid plaats by Hem hebbe*

IL Dus zien wy, dat in het werk der za-

ligheid , het welk de Heilige Schriften in zyn
geheele beloop ons ontvouwen , aan den eenen

kant de wreelcende Rechtvaardigheid van God
,

als Wetgever en Rechter van zyn redelyk maal^-

fel , verheerlykt is : voor zoo veel Hy de oveir

tredingen der menfchen geenzins gedoogen , of-

te ongeftraft kon laaten; maar van zynen Zoon

,

Jezus Christus , den Borge voor zondaaren ,

door deszelfs onberispelyke gehoorzaamheid ,

en diepst vernederend lyden van den kruisdood

,

de volmaaktfte voldoening aan alle de belangein

en eisfchen zyner Rechtvaardigheid ontvangei;i

heeft. Aan den anderen kant vertoont ons dat

heilig woord ook , hoe God nu in en door diea

Borg , zynen Zoon , zyne Barmhartigheid , zy-

iie Genade, zyne Menfchen -liefde en gadeloo-

ze Godertierenheid volheerlyk openbaart in het

vergeven van zonden , in het begunftigen van

4iondaaren met de wezenlykfte heil- goederen ,

en in het volmaakt en eeuwig zaligmaken van

zoo veelen , als 'er ooit zullen behouden wor-

eden. En in zoo verre is hier geen ongelyk-

heid :



KINDEREN na dtt wkn 431

heid: hier word op een ge^yken voet de Recht-

vaardigheid en de Goedertierenheid van God
verheerlykt.

III. Het zelve menen wy nu ook te mo-
gen en te moeten (lellen ten aanziene van het

getal der voorwerpen , aan welken die Gods*
•deugden geopenbaard en verheerlykt worden :

dat 'ér naamelyk niet meer menfchen zyn , die

tot een eeuwig verderf beftemd zyn , dan die

tot het eeuwig leven verordineerd zyn. Of,
om dit klaarer uittedrukken , dat het getal van
"die ellendigen uit het geilacht der menfchen

,

die 5 om de toegerekende erf- en van hunne
^noedwillig ook gepleegde daadelyke zonden ,

eeuwig ongelukkig zyn , en Gods wreekende
.Rechtvaardigheid , onder het gevoel van onop-
•houdelyke ftraffen , ondervinden zullen — niet

•groocer zyn zal , dan de menigte van die ge-

lukkigen, welken, om de toegerekende geiech-

tigheid en volwigtige verdienflen van den Mid-
delaar , na de voorafgaande bevv^erking van en
^oor den Heiligen Geest , ter bekwaammaking
tot dat aanftaande gelukkigst lot , het eeuwig
leven deelachtig worden . en, onder het genot
van een volmaakt geluk , Gods Goedert erenhe-

den eeuwig ondervinden zullen. Of , in een
woord , dat het getal der verworpenen en voor
eeuwig rampzailigen de fchaar der uirv^erkorene

erfgenaamen d€T zaligheid niet zal opwegen.

IV Om
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IV, Om nu , in pbats van die ftellinp; in

nog andere uitdrukkingen intekleeden , de gron-

den daar van natefpeuren , zoo moeten wy neg-

gen , dat ons van Gods kant, noch van den kant

.der menfchen , iets voorkomt , het geene ons

zoude noodzaaken, om anders te denken. Van
den kant van God niet , of wy moesten duide-

lyk vinden kunnen , dat het belang van alle zy-

ne oneindige Volmaaktheden duidelyk mede-
bragt het geene aan het tegengeflelde gevoelen

boven onze mening kennelyk den voorrang gaf:

wy moesten overreedt worden , dat het met zy-

ne Deugden beftaanbaar was , en uit derzelver

belangen vloeide , dat Hy zich , in derzelver

openbaaring aan het menfchlyk geilacht , zulke

einden voorftelde : dat zyne Wysheid Hem tot

de keus van zulke middelen , als ter bereiking

van dat oogmerk onfaalbaar leiden , bepaalde.

Maar wie zal dit ooit betoogen kunnen?
En zien wy op ons zelven , als menfchen , be-

fchouwen wy onze beftemming , onze vermo-

gens , onze omftandigheden , en al wat ons de

naauwkeurigfte en duidelyj^fte menfchkunde kan

Taan de hand geven , dan kunnen wy niet vin-

den , waarom 'er een grooter getal van men-
fchen tot hunne eindelooze rampzaligheid , tot

een voorwerp der flraflende Rechtvaardigheid ,

moest gefteld woorden , dan het getal v^an die

menfchen is , die , tot hun volmaakt genoegen

en eindeloos geluk , de Goedertierenheden van

het
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het Opperwezen zullen ondervinden. —- En
wanneer wy hier omtrent de Heilige Schriiten

raadplegen , om , naar derzelver onfaalbre uit-

fpiaaken , dit (tuk te beflisfen , dan vinden wy
daar in de Goedertierenheden , de Genade , de

Barmhartigheid , de Zondaars - liefde van God
in Christus zoo breed uitgemeten , en derzelver

zegepraal over de macht der inwoonende en ver-^

doemende zonde , en over de onzalige heer-

fchappy des doods zoo zeer verheven en aan-

geprezen , dat wy niet nalaaten kunnen , om
daar van de ruimde en verhevenfte gedagten te

voeden. Wy vinden ten minften , naar aanleid

ding der Heilige Schriften , geen vryheid , om
ons de voorwerpen van Gods wreekende Recht-

vaardigheid zoo allerruimst voorteftellen , en
daarentegen de voorv^^erpen zyner zaligmakende

Genade ons zoo gering te verbeelden , of de-

zelve binnen zoo naauwe grenfen te beperken.

Het evenwigt moeten wy overzulks in deezen
bilJyk aannemen.

V. Maar hier zal men veellicht ons tegen-

werpen zoo veel duidelyke en dikwyls herhaalde

Schriftuur - getuigenisfen , die dit gefchil eens-

klaps kunnen bellisfen : getuigenisfen , die (^ns

verklaaren, dat 'er Hechts weinige erfgenaamen

des levens en ter zaligheid uitverkoren zyn ;

terwyl daarentegen verre de meesten verworpen
zyn en verloren gaan. — En deeze uitfpraa-

XXII. Deel. E e ken
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ken dèf eeuwige waarheid willen wy geenzins

beknibbelen , of in het minfte ontzenuwen en
verdraaijen. Wy erkennen, in tegendeel, alle

derzelver kracht , gewigc , nadruk , en meest

mogelyke uitgeftrektheid. Dan bepaalde-

lyk ten aanziene van volwasfenen. Want dat

^ulke deelen en getuigenisfen der gpdlyke open-

baaring tot beftraffing , tot vermaarJng , en tot

Verbetering van menfchen , welken ze medege-

deeld is 5 dienen , kan niet ontkend worden.

Maar wie zal het kunnen ftaande houden , dat

de vroeg -ftervende Kinderen, die voor het ver-

krygen van het gebruik der rede deezer wereld

ontrukt worden^ en nooit in ftaat waren , om
van de godlyke openbaaring eenig gebruik tó

maken , hier onder betrokken zyn , of dat men
derzelver jongfte lot naar zulke getuigenisfen

moet beoordeelen ? Dog met opzicht op

Volwasfenen , die hunne reden kunnen gebrui-

ken , en voor hunne vrye handelingen aanfpreek-

lyk zyn , is het wel allerzekerst , en de Schrif-

tuur getuigt het, de ervarenheid bevestigt het,

dat verre de meeste van hun zich aan de ondeugd

overgeven , aan zonden verllaaven , moedwillig

in allerlei gruvv^elen zich te buiten gaan , dat ze

in ecne aanhoudende onbekeerlykheid , en een

Volhardend ongeloof hunne dagen en hun leven

ilyten. Dat deèzen overzulks in den geestly-

ken dood blyven , voor de ftrafFende Recht-

vaardigheid vaa God zich bloot ftellen, en door

eigene
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eigene fchuld eeuwig verjoren gaan , fe onge

twyfeld. — En hier op doelen de getuige-^

nisfen , die ons verklaaren , dat ae poort eng ^

en de weg naauw is , die ten leven leidt , en dat

Vr weinige op wandelen : dat integendeel de

poort wyd^ en de weg breed is , die ten veraerve

Leidt , en dat Vr veelen op wandelen : dat 'er ^

gelyk met opzicht op de Jooden , ten tyde van

*s Heilands verkering op aarde , in 't byzonder

gezegd word : veele geroepen y maar weinige uit-

verkoren zyn : dat der geloovigen en godvruch-

tigen in 't gemeen en doorgaans maar een klein

kuddeke is , een overblyffel uit den grooten

hoop der godloozen , die verloren gaan.

Is dit nu zoo gelegen ten aanziene der genen

,

die onder het Evangelie leven ^ tot welken zich

deeze getuigenisfen bepaalen , wat zal men dan

denken moeten nopens hun , die van dat licht

en dat gewenfchce middel ter bevordering van

hun heil verfteken, in de beklaaglykfte duister*

nis omdoolen ? En in dit opzicht is het

getal der geenen , die verloren gaan , en der

geenen , die behouden worden , zekerlyk zeer

ongelyk , en zonder evenredigheid : terwyl gee-

ne verre de grootfte menigte uitmaken , deeze
daarentegen maar gering in getal zyn.

VI. Dan dit onderfcheid zal , voor eeti

groot gedeelte , verdwynen , en de evenredig-

heid ons wat nader beginnen aantellraalen , wen
E e a wy
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wy de vroeg -ftervende Kinderen als mede-erf-

genaamen der zaligheid aanmerken. Is het nu,

gelyk wy hier boven (§. 34.) , uit het geene

de Heer Nahuis hieromtrent heeft opgemerkt

,

zagen , vry nadenkelyk, dat men wel een der-

de van het menlchdom beneden de jaaren van

het rede -gebruik ziet fterven : terwyl zelf, naar

de tafelen van den Heer Suszmilch , Gött-

liche ordnimg enz. II. Th. p. 319. van duizend

Kinderen oirtrent 416 in de eerfte vyf jaareir

fterven : gelyk ik by den Heer Michaelis,
M'faïjch Recht , II. D. §. 124. vind : insge-

lyks in de Oplosfng eener PryS'Vraage , door

het Bataafsch Genootfchap te Rotterdam voor-

geftela^ Amft. 1783. daar ten aanziene der Kin-

deren van arme en geringe luiden ,
(die door-

gaans vrucbtbaarer zyn en meer teelen, dan de

ryken,) het getal der (lervenden in de vyf eer-

fte jaaren ook nagenoeg op die hoeveelheid ge-

rekend word 5 bl. 59 — 61. En in de jian-

merkingen van den Heer N. Struik over het

fterven der kinderen , Uitgezogte Verhandelin-

gen enz II. D. bl. 72. word zelf het getal der

Kinderen , die binnen de vyf eerfte jaaren fter-

ven , op 457 gefteld , waar van 'er 375 bene-

den het jaar ouderdom overleden. Neemt
men nu die gedagte aan , die wy hier beplei-

ten^ die ook by de oplettende befchouwing van

dit verfchynlë] zoo gereedelyk in ons binnenfte

opryst, en van dien Hooglecraar ook is vcorge-

fteld ,
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{leid 5 dan krygen wy een merklyk grooter ge-

tal van menfchen , die tot geluk en zaligheid

beftemd zyn : eene zeer gewigtige vergoeding

en vervulling van dat gebrek , het welk vvy by
de voorgaande Helling , en wen wy alleen het

oog houden op de volwa?fenen , befpeurden :

dan zal die g';iaping ophouden, eaop het einde

der afgewentelde eeuwen het getal der rampza-

lige doemelingen zoo veel grooter niet blyven ^

dan dat van de gelukzaligen : dan zien wy de

oefFeningen der Goedertierenheid omtrent zoo

veele voorwerpen , en eene talryke menigte ,

eene fchaar , die niemand tellen kan , zoo wel

^als de flraff:nde Rechtvaardigheid eene groote

menigte van voorwerpen heeft. .Dus word het

geene , ten aanziene van der menfchen uiterfte

lot , in den eerden opflag hard voorkomt , in

een gunltiger licht gezien , wanneer wy de

vroeg - llervende Kinderen als voorwerpen be-

fchouwen , aan welken zich de Godlyke Goe-
dertierenheid zal verheerlyken.

VIL Ondertusfchen erkennen wy gaarne
,

dat het onze taak niet is , en wy geenzins ge-

roepen en bevoegd zyn , om voor God , als 't

ware , de rekening optemaken. By het einde

van de weereld , by den afloop der eeuwen

,

en op het uiterfte van des Heeren werken zal

het betaamelyke daar van eerst blyken. Die
dag zal het eerst opklaaren , het geene hier voor

E e 3 ons
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on? donker was , en ons Verward fcheen , het

geene wy niet zien konden , hoe het tot eer en

heerlykheid van God ftrekte , en met andere

bekende waarheden ftrookte , waaromtrent wy
dikwerf twyfelachtig en verlegen ftonden. En
het be .ef daar van moet ons eerbied voor God,
nedrigheid en beicheidenheid in het oordeelen

omtrent zyne wegen en handelingen inboeze-

men — Dit echter zal men ons ook moeten

toeftemmen, dat dit de toets -fteen is, aan wel'

ken wy alle onze gedagten , woorden en wer-

ken , alle fteliingen , gevoelens en bewyzen
daarvoor ook by gevolg moeten beproeven , of,

en in hoe verre ze mee Gods Volmaaktheden ,

en de bevordering van derzelver Heerlykheid ,

dat mterfte einde en doel v^n alle Gods werken

en wegen , overeenkomen. En naar dit richt-

fnoer , voor zoo veel wy zien kunnen , hier-

omtrent te werk gaande , menen wy, dat ons

voorgeftelde gevoelen aan de minfte zwaarighe^

den onderhevig , en t^r bevordering van Gods
Heerlykheid meest gefchikt is-

VITI. Zoo nu iemand, die hieromtrent

anders denkt , ons mogelyk zou tegenwerpen ,

„ dat in de behoudenis van eénen zondaar niet

„ minder Gods oneindige Barmhartigheid door-

„ ftraale , dan wanneer 'er zoo yeelen , of zelf

,, alle behouden wierden , naardemaal de gee-

^jj ne , die behouden word ^ oneindige ftraf

„ veT-
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,^ verdiend had , die God hem door oneindige

5, Barmhartigheid kwytfcheld." Die moest

Qok in overweging nemen , dat , hoewel het;

zeker is , dat ter behoudenis van eenen eenigen

zondaar , voor zoo veel wy zien kunnen , niet

minder dan oneindige genade , en het zelfde

toeftel 5 als wy nu tot het zaligmaken van alle

uitverkorene zien uitgevoerd , noodig is ; het

echter ook geenzin^ ontkend kan worden , dat

wy meer en grootere wysheid moeten toefchry-

ven aan Hem , die door een middel veele ein-

den 5 of zyn einde aan veelen bereiken kan ,

dan die Hechts een doel zich heeft voorgefteld

,

en met het zelfde ain eenen te bereiken zich

voldaan houdt. — Dat eene weldaadigheid

,

die zich aan veelen mededeelt , vooral wanneer

zs uit haaren aart , en in de omilandigheden vaa
haare bedeelingen , zoo ruim en zeer mededeel-

baar is 5 ongelyk grooter is , en meer roem ver-

dient, dan die met eenon Hechts gelukkig te ma-
ken , zich bezig houdt. Deeze zal men eene in-

houdende karigheid noemen , terwyl geene den
waaren aart en de duidelykfte kenmerken eener

onbekrompene milddaadigheid bezit en vertoont:

die , hoe meer voorwerpen zy met het goede

bedeelt , zoo veel te grooter en heerlyker ook
billyk zal moeten geacht worden. ™ Dat
die afgetrokkene en bekrompene bevatting geen-

zins overeengebragt kan worden met die verhe-

vene denkbeelden p die ons het Heilig Woord
E e. 4 aan-
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aangaande Gods gadelooze Menfchen - liefde ,

zyne.heii^el-hooge Genade, en zoo ruim uit-

gellrekte Barmhartigheden overal zoekt intepren-

tcii . waaromtrent wy hier boven (§. 49— 59.)
eentge getuigenisfen gezien hebben. Om
nu niet ce zeggen , dat alle de kracht , die 'er

in deeze tegenwerping fteekt , ook te rug ge-

kaatst worden , en gelden kan, om het gevoe-'

len van hun , die anders hieromtrent denken ,

tegentelpreken. Want zal eene ftratFende on-

eindige RechtViardigheid verheerlykt worden ,

die kan dan aan eenen zoo wel zich uitlaa-

ten , als aan veelen ; naardemaal ze oneindige

ftralfen , door den zondaar verdiend , aan dien

eenen ontoegeeflyk uitvoert. Behalven dat ook
die zeilde rede , als eene zwaarigheid, in vee^

Ie andere gevallen zou kunnen gebruikt wor-

den , daaromtrent wy ze echter van achteren ,

en by de uitkomst wederlegd vmden. ^

Wil men dan eens eene vergelyking der voor-

werpen , ten aanziene van derzelver getal ,

maken , en dus de bedeelingen van Gods ftraf-

fende Rechtvaardigheid en zyne zaligende Goe-
dertierenheid nalpeuren , dan vertrouwen wy ,

dat • onze mening zich als meest gegrond zal

lianpryzen.

§. LXII,
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§. L X I I.

'

Terwyl wy dit fchryven , komt ons in gedag-

ten de mening en poging van eenen Coelius
Secundus Curio, die hier verdient gemeld

te worden. Deeze Q een man van befchaafde

en uitgebreide kundigheden , uit de zestiende

Eeuw 5 met het zuivere Evangelie - licht be-

rtraald , en de bygeloovigheden der Roomfche
Kerk vaarwel gezegd hebbende , begaf zich uit

Icaliën naar Zwitferland , en bekleedde op de

hooge School te Bafel het Hoog ' eeraar -ampt in

de Historiën en de Welfprekenheid , zynde in

het jaar 1569. overleden,) fchreef, onder an-

dere werkjes , over de uitgeflrektheid van ket

zalig Gods - ryk ( Dialogos
, fiye libros duos de

Jmpiitudine beati Regni Dei ) , herdrukt te

Gouda by Andr. Burier , in oélavo 1614. Hy
poogt daarin , op verfcheiden gronden , te be-

weeren , dat het getal der uitverkorenen , die

zalig worden , ongelyk grooter is , dan dat der
verworpenen , die verloren gaan. In de eerfte

Zaraenfpraak getoond hebbende , dat de gron-

den , op welken het tegengeftelde gevoelen ge-

bouwd wordt 5 de behoorlyke vastigheid niet

hebben , beroept hy , in de tweede , zich op
Gods Macht , Wysheid en Goedertierenheid :

hy haalt ook verfcheiden bewyzen voor zyn ge-

voelen uit de Heilige Schrift aan 5 en neemt
Ee 5 ein-
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eindelyk eene zeer merkwaardige zedelyke ver-

andering in de weereld , en vooral eene ruime

bekering der Jooden tot Christus , voor de vol-

einding der weereld , te baat. Den inhoud daar

van heeft de Heer G e r o e s , Florileg, h'ifior^

crit, libror. rarior. pag. loo feq. kortelyk ge-

fchetst. En daaruit heeft ook de Heer
J.
Vogt

CataL hiflor. c ie. lihror, '*armr. dit boekje on-

der de zeldzaam voorkomende geteld. Voorts

v\'^^ men de historie van dien Geleerden by deri

Heer Gerdes /f?m;;^„ Italiafeform. p. 234 feq.

Die kundige man heeft zekerlyk de veelvul-

dige zwaarigheden gevodd , die zich opdoen ,

winneer msn het getal der geenen , die ver-

doemd worden, zoo ongelyk ruimer ftelc, dan

dat der geenen , die zalig worden. En die ge-

dagten konden ook veelen onder onze laatere

Godgeleerden niet verduwen , ^elyk de Heer

F. A. L A M p E , in zyne l/erhanaeUng over de

eeuw'gheid der Straffen , Disfert. Jheol. PhiloL

T. II. pag. 91. getuigt , maar om ^dezelve wat

te verzagten , daar toe men v^rfcheiden wegen

heeft ingeflagen , gaf hy zelv^ ook dit als een

middel op : „ Of 'er zulk een groot getal van

55 het menfchlyk geflacht verloren gaan zal , in

5, tegenftelling van de geene , die zalig zullen

3, worden , kan met zekerheid niet eerder, dan

,, by des Heeren laatfte komst , blyken» Al-

„ thans dit onderfcheid^ het geei"te nien zich

., hier-
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„ hieromtrent wel verbeeldt , kunnen wy niet

„ toeftemmen ; want wy verwachten een heer-

5, lyk Ryk van Christus op de aarde , aan het

,5 welke een grootst gedeelte der aard bewoo-

,5 ners onderworpen zyn , en het geene eenige

5, Eeuwen duuren zal , welker getal men niet

„ kan nagaan. " Eene mening , die ook ande-

ren bekoorend is voorgekomen , die wy thans

aan haare plaats en in haare waarde laaten. Dit

zri! men ons ondertusfcben ook wel willen toe-

ftaan , dat ons gevoelen tot wegneming van die

zwaarigheid niet ongepast is*

Deeze zyn de gronden , op welken wy ons

gevoelen bouwen , terwyl wy de bewyzen , die

andere voor het zelve hebben , in onze eerfte

Afdeeling reeds hebben opgegeven.

DB
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DE DERDE AFDEELING.

tf ar in de gevoelens vnn anderen zedig

beoordeeld ^' en de zwaarigheden te-

gen het onze opgelost worden.

§. L X I I L

'Er is nog overig, dat wy de zwaarigheeden^

die 'er tegen ons gevoelen ingebragt worden ,

of tegen konden g-einaikt worden , zoo veel mo-
gelyk , oplosfen. Dan hieromtrent kunnen wy
ons bekorten , dewyl wy zornmige tegenwer-

pingen , en voornainelyk zulken , waardoor on-

ze bewyzen zouden fchynen krachteloos te kun-

nen gemaakt worden , reeds hier boven , op

zyne plaats , wederlegd hebben. Eenige der

voornaamften zullen wy Hechts opgeven.

Men zal zich mogelyk zwaarigheid maken

nopens die ftelling, dat alle Kinderen, die voor

hun rede - gebruik derven , zouden zalig wor-

den^, uit aanmerking der godlyke oordeelen ,

algemeene rampen en verdelgingen , die nu en

dan zyn voorgevallen , en waar van de gewyd-

de en ongewydde vSchriften berichten ; naarde-

maal daardoor ook de Kinderen, zoo wel als de

volwasfene, zyn weggerukt. Gelyk, by voor-

beeld , in den Zondvloed ; by den ondergang

van
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van Korali , en deszelfs aanhang ; by dè uit-

roeijing van Acban , en deszelfs geheele huis ;

by de^ verdelging van de inwooneren van het

land Kanaan met derzelver kinderen door de Is-

raëliten ; by die vernielende onheilen, die den.

Jooden, dikwyls zeer ongehoorzaam , godloos,

en aan afgoderyen fchuldig , zomtyds van God
zyn toegezonden ; by de Babylonifche verwoes-

ting en gevangenis , den Kindermoord te Beth-

lehem , en andere dergelyke gevallen.

In het gemeen merken wy hierop aan : r.)

Dat deeze meest algemeene oordeelen en bezoe-

kingen geweest zyn , die Hechts uitwendig en

voor deezen tyd waren. 2. ) Dat God dikwyls

naar zyne vVysheid , en om het belang zyner

byzondere Gods - regering in den voorigen tyd

,

goedgevonden heeft dus te handelen , om door

zulke wegen de hooge rechten van zyn opper-

gezag , het onfchendbaare van zyne wetten , en

de majefteit van zyne regering , in zulke geval-

len , wanneer Fly als Rechter tusfchen beiden

moest komen , te openbaaren en te handhaven.

3.} Dat , om niet in de noodzaaklykheid te

zyn , van in zulke gevallen altoos wonder-. er-

ken te verrichten , en om andere ongemakken
voortekomen , dikwyls geheele geflachten , (le-

den, landen, naatfiën en volkeren, en de Kin-

deren, zoo wel als en met de volwasfenen, zyn

omgekomen. 4. ) Dat de deugdzaame , de

vroo-
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Vfoome , de godvruchtige dan dikwyls met de

godloozen in die algemeene rampen deelden
,

én omgekomen zyn. 5.) Dat, terwyl de god-

loozen door den dood en den ondergang van

hunne Kinderen te zwaarer geftraft wierden ,

die Kinderen echter daar door niet als fchuldige

met hunne Ouderen behandeld wierden en ge-

rekend mogen worden. En eindelyk , 6. ) dat

men uit die uitwendige gevallen en bezoekin-

gen in het minde niet aangaande den zedelyken

ftaat der Kinderen , en derzelver lot na dit Ie*

ven kan oordeelen , en hierin overzulks niets

is , waar uit men zou mogen befluiten , dat ze

tot een eeuwig rampzalig lot beflemd , en van

de zaligheid verfteken zouden zyn.

En niet te onrecht heeft de geleerde F.

Spanhheim, Duk Evangel. P. IL pag. 453.

nopens den moord te Bethlehem zich dus uitge*

drukt : 5, In dien moord der Kinderen zelf was

5, hun by dat ftraf^ot tevens een geluk be-

5, ftemd; naardemaal zy in hunne tederfte jeugd

„ de eer van God bevorderd hebben , en niet

^, alleen aan de ellenden en tegenheden van dit

55 leven vroegtydig ontrukt , maar ook van de

5, befmetting , door hunne Ouderen bewaard

5, zyn , en met eene uitmuntende martelaars -

5, kroon bekroond." En de Heer [. G. Alt-
man , heilige Reden , p. 186. fchreef 'er dus

over : ,, Deeze onfchuldige lünderen waren

,5 Abra-
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Abrahams zaad naar het vleefch , hun was de

belofte gedaan, zy hadden het verbonds- ze-

gel in de befnydenis ontvangen , zy moeten

om Jezus wil hun leven laaten , terwyl zy
naauwlyks begonnen te leven. ' Hoe zalig

zyn ze nu , die den dood lyden om himnes

Heilarïds wil , die ook voor hun zyn bloed

vergietöü zou ? Wy kunnen en mogen niet

twyfeleü, of deeze onfchuldige bloed -getui-

gen van Jezus zyn terftond opgenomen in die

gemeente der eerst - geborenen , welker naa-

meh in den heniel zyn opgefchreven" enz.

En uit deeze algemeene aanmerkingen laaten

zich de zwaarigheden , die 'er , naar iemands

oordeel , in de bovengemelde byzondere geval-

len mogten liggen
,
gereedelyk oplosfen , zon-

der dat wy in eene byzondere ontvouwing van
dezelve behoeven te treden. Om nog een

en andere zwaarigheid van eenen anderen aart

,

dan deeze van de ervaarenheid ontleende , te

onderzoeken.

§. L X ï V.

Dan de erf- zonde , zal men zeggen , bnart

hier eene groote zwaarigheid , die maakt de

Kinderen verdoemelyk. Dit ft mmen wy vol-

mondig toe
5
gelyk wy hier boven ( §. 40.

)

verklaarden. Maar of 'er wel een Kmd om ce

erf-
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erf- zonde alleen daadelyk verloren gaa en ver-

doemd wordt , is hier de vraag : en by aldieii

dit kon bewezen worden ^ zouden wy ons ge-

voelen moeten vaaren laaten. Althans de diep-

denkende P. MoLiNiEus was van oordeel,

dat niemand alleenlyk om de toegerekende erf-

zonde van Adam verworpen was ; alhoewel an-

dere Gereformeerden , en de Dordfche Vaders

anders dagten, gelyk L, le Blanc, Ihel.fe-

danenf, p. 164. fchreef. De fchrandere Leib-
MiTZ, Iheodic. §. 94. 283. vond ook zwaa-

righeid in die flelling , en andere boven reeds

aangehaald , nemen ze ook niet voor hunne re-

kening.

En wanneer wy die ftelHng ontledender wyze
nagaan, zullen wy nader daar over kunnen oor-

deelen. De erf- zonde zegt hier de overtre-

ding van Adam , die van God gerekend word

de zonde van alle natuurlyk uit hem afftammen-

de menfchen te zyn. En deeze , die men de

toegerekende in het byzonder noemt , ofte de

fchuld 5 moet hier byzonder in aanmerking ko-

men , en niet de inklevende , ofte de fmer , die

in de vroeg -ftervende Kinderen tot geen daade-

lykheid komt : zy hebben zoo weinig kwaad als

goed gedaan , het ontaart en verdorven begin-

fel ligt wel in hun; dog hunne rcdelyke vermo-

gens lagen nog onbruikbaar : vrye handelingen

te bedryven , en daar voor aanfpreeklyk te zyn

,

dat

I
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dat kon ift zulken nog niet vallen., -—^^ 'De
verdoemenis daarentegen is die daad van God ^

als Rechter, waardoor Hy de ongehoorzaamen

en overtrederen zyner wetten de gedreigde Ibaf-

fen waardig oordeelt , en ze ook daadelyk aan

hun uitvoert. Deeze daad nu onderftelt in ha?-

re voorwerpen vatbaarheid voor wetten en ver-

plichting 5 om hunne vrye handelingen naar de*

zelve te fchikken ; want ze is eene vergelding

van die met de wetten niet ftrookende hande-

lingen. ' En ook dit kan in de vroeg - llervende

Kinderen niet vallen-

Wy zyn wel Kinderen des toorns , dit is

»

verdoemelyke menfchen , van natuur , Efkz.
II. VS. 3. En de erf-zonde is zoo Jeelyk en
gruwelyk voor God, dat ze genoegzaam is, om
het menfchlyk geflacht te verdoemen , gelyk

onze Nederlandfche Belydenis het uitdrukt
,

Art. XV^ Maar Paiilus verklaart dat van

volwasfene , die eertyds in vleefchlyke begeer-

lykheden verkeerden , en met genoegen het

geene hun onveranderd hart hun opgaf, vrywil-

lig volbragten. De mogelykheid van de
verdoemenis , en het ftrafwaardig beftaan van

alle menfchen , zoo wel Kinderen , als volwas-

fenen, ligt dus in dat getuigenis en in onze be-

lydenis Hechts opgefloten ; en meer kan 'er , by
eene ontleding , uit het voordel , het geene \i y
thans onderzoeken, niet belloten worden; ma r

XKIL Deel. Ff dac



450 OvFR HET ZEDELYK LOT der

dat is niet voldoende , om de werklykheid, en
het daadelyk uitvoeren van een doem «vonnis

aan Kinderen te beflaiten , om ons gevoelen

om verre te ftooten.

Ook ftrookt hier de uitbeelding van het laat-

fte Oordeel , door den Heiland uitvoerig be-

fchreven , Matth. XXV. vs 3 r . . zeer wel
mede ; naardemaal de grond van het doem-voL-
vonnis , het welk over de geenen , die aan des

Rechters flinker -hand geplaatst waren , ftaat

uitgefproken te worden , zulke zonden en be-

dryven behelst , die in volwasfenen Hechts , en
niet in Kinderen kunnen plaats hebben.

§. L X V.

Vinden wy op de groote lyst der Godlyke
oordeelen aan het ongehoorzaam Joodfche volk

Deut. XXVIII. de Kinderen ook mede, en
vs. 18 dit hun lot van God gedreigd : f^er-,

yloekt zal zyn de vrucht uwes buiks , wy kun-

nen , alhoewel onder die benaaming van den
vloek zomtyds ook de eeuwige ftraffen der zon-

den begrepen worden , daar echter door dien

vloek ilechts de volks -ftraffen en rampen , die

de hardnekkige naatfie zouden treffen , verflaan :

gelyk de tegengefteltle zegeningen ook als zoo-

danig moeten aangemerkt v/orden , en deeze

ook vs. 4. was uitgedrukt. Hei ganfche beloop

van
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Van dit güdiyk vertoog , zoo wel ten aanziene

van de beloofde zo^^eningen , als van de ge-

dreigde vloeken , brengt dat mede. En hoe-

danig die in onze woorden gemeldde vloek te

verftaan zy , en wat die in zich behelze , dat

word nader verklaard vs. 32. Uwe zoonen en

docht ef en zullen aan een ander yolk gegeven

'oorden , dat het uwe oogen aanzien , ende na
hen hezwyhe^'f den ganfchen dag enz. En vs. 4 1

.

Zonnen en dochteren zult gy winnen ; maar zy

zullen voor u niet zyn , want zy zul/en in ae

gevangenis gaan. En nog grooter onheilen ,

insgelyks onder deezen vloek begrepen , vin-

den wy VS. 55— 57. aangewezen , dat ze naa-

melyk van razenden honger hunne Kinderen

zouden eeten. Ook kan die bedreiging

zoo algemeen niet opgevat worden , want ze

heeft haare uitzonderingen
5 gelyk de voorbeel-

den van godlooze Ouderen , die godviuchtige

Kinderen hadden , bewyzen. Dus had Jero-

beam eenen Abia , Achas eenen Hiskias , Am-
mon eenen Jofias. En eindelyk moet on-

der dergelyke bedreigingen , indien ze meer
dan uitwendige en tydelyke oordeelen behels-

den , de voorwaarde verftaan worden , indien

de Kinderen de voetftappen hunner godlooze

Ouderen volgen.

Ff 2 §. LXVL
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§. L X V I.

Wanneer zich P. Molin^us in zyne be-

oordeeling der vyf Remonltrantfche Artikelen ,

aan de Dordfche Kerk- vergadering overgezon*

den , nopens dit ftuk aldus uitlaat : „ By al-

55 dien die algemeene verwerving der verzoe-

5, ning van het ganfche menfchlyk gedacht word

5, toegeftaan , dan moeten noodzaaklyk alle Kïn-

5, deren ^ die buiten het verbond geboren wor-

„ den , verzoend , en de zonden hun vergeven

3, zyn. Dan zou volgen , dat men hun geen

3, grootere weldaad zou kunnen bewyzen , dan

5, wanneer iemand , door eene gunftige wreed-

5, heid , hen in de wieg ombragf Want by

3, aldien zy in dien ftaat der verzoening ftier-

5, ven 5 dan wierden ze onfeilbaar zalig ; maar

55 blyven ze in leven , dan worden ze in het

,5 Heidendom opgebragt , en zulks is de zeker-

55 fte weg ter verdoemenis." RoL Synod natinn.

Dordrac, P. I. p. 296. Die redekaveling

en gevolgtrekking wenfchten wy wel , dat dien

fchranderen Schryver niet uit de pen gevailen

ware ; want ze is zeker onbedagtzaam ter neder

gefield 5 en zonder indenken van die algemeene

re^el , dat men nooit kwaad doen mag , ten

einde het goede daar uit voortkome. En meer
behoeven wy daar over ter wederlegging niet

te zeggen.

§. LXVIL
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§. L X V I I.

Dit ftuk was ook mede een onderwerp der

zamenfpraalc en van het zin -twisten tusichen

J. Camero en S. Curcell^us, over de

voorwerpen der godlyke verkiezing en der te-

gengeitelde verwerping. De laatst - genoemde
betuigde , niet te kunnen begrypen , hoe de

Kinderen der Heidenen en van allen , die van

de Kerk vervreemd waren , behoudens Gods
Ba -mhartigheid en Goedertierenheid , konden

v^rJoemd worden : en eifchte overzulks daai

voor duidelyke Schriftuur -bewyzen, eer hy het

koa aannemen. Toen nu de eerstgemelde daar

tegen het leerftuk van de erf- zonde (lelde, die

de eeuwige ftraf verdiende , beriep zich Curc.
op het nieuwe verbond der genade , het welke
God met Adam had opgerecht , uit kracht van
het welke niemand verdoemd wierd , dan die

de genade , in dat verbond aangeboden , ver-

wierp , het geene van de Kinderen niet kan ge-

zegd worden , voor welken de vrucht van Chris-

tus dood , het eenige middel ter zaligheid , zich

ook ftrekte. Dan hierop bragt Camer o
tot bewys zyner ftelling , i Kor. VII. vs. 14.

uit welke plaats blyken zoude , dat de Kinde-
ren der geenen , die niet tot de Kerk behoor-

den , door Christus bloed niet gereinigd waren ;

dewyl de Kinderen daar onreine genoemd wor-
den 5 welke benaaming in de Heilige Schrift

F f 3 ïiiet

\

"^
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niet gebruikt word van iemand, die door Chris-

tus bloed gereinifjd is. Wanneer hy ver-

volgens, op d.c vraag van zyne te^enpïirty, ver-

klaarde , dat daar eene wezenlyke heiligheid
,

ondericheiden van cene voorbeeldige , aan de

Kinderen wierd coegefchreven ; — - poogde

CuRC. daar uit te befluiren , dat dan de Kin-

deren geen wedergeboorte en geen doop zou-

den noodig hebben. Dan Cam. merkte,

ter oplosfing van die tegenwerping , aan , dat

die wezenlyke heihgheid tweezins te oncier-

fcheiden was : 'er was eene:betreklyke , in de

betrekking van den perioon tot de Kerk gele-

gen , en eene , die ook buiten die betrekking

plaats heeft , die in de inwendige ve:nieuvving

des harten beftaat , piaar in de Kinderen , als

daar voor onvatbaar , niet valt : de eerde zou

voor de vroeg - ftervende Kinderen ter behou-

denis voldoende zyn, die overzuiks konden ge-

zegd worden door het geloof hunner Ouderea
de zaligheid te verkrygen -— Hieruit befloot

CuRC dat , by aldien de heiligheid flechts ee-

ne betreklyke ware , dan ook de tegengeftelde

onreinigheid flechts eene betreklyke zyn moest;

maar dat het ongerymd zoude zyn , te ftellen ,

dat God daarom iemand verdoemde. -— Dan
hier tegen ftelde Cam. in de Kinderen dei on-

geloovigen, behalven dat gemis van die betrek^

lyke heiligheid , ook de algemeene natuurly-

ke verdorvenheid y van welke der geioovigen

Kin-
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Kinderen door die betreklyke heiligheid gerei-

nigd wierden.

Wyders beriep zich Curc. voor zyn ge-

voelne : i
.
) Op het verbond van God met

Aiam opgerecht , en met Noach bevestigd,

2.) Op de barmhartigheid aan duizend geflach-

ten , in de Wet der Tien Geboden beloofd.

3.) Op de godlyke verfchoning van Nineve ,

wegens de menigte der onnoozele Kinderen
,

Jon. IV. VS. 11. Waarop Camero ant-

woordde : I
-
) Da: de Kinderen der ongeloo-

vigen , hoewel een vleefchlyk zaad van Adam
en Noach , wegens den afval hunner naaste

Ou-ieren niet konden gerekend worden in het

verbond te zyn , gelyk die van geloovigen , die

als een aanhangfel van hunne Ouderen gerekend

worden 2.) Dat die belofte wettifch was :

of , by aldien men ze tot het genade - verbond

brengen wilde , echter niet naar de letter moest
worden opgevat ; dewyl men geen duizend ge-

flichten kon aanwyzen , en dan ook die gedreig-

de bezoeking aan het derde en vierde gedacht

zelf niet eens kon plaats hebben. 3. ) Dat

,

by aldien zulk een befluit uit Ion IV. door-

ging 5 God dan om de erf- zonde alleen niet

eens kon ftraffen : dat God daar de menigte en
ook de Dieren wilde in aanmerking genomen
hebben van Jonas : dat dit vertoog by vergely-

king 5 van den menfch ontleend ^ moest opge-

F f 4 vat
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vat worden ; naaidemaal zelf onder de meest
barbaarlche volken nog zoo veel mededogende
verlchooning omtrent dene menigte van men-
fchen, en vooral van Kinderen plaats vond, als

Jonas niet eens omtrent die Stad wilde geoef-

fead hebben.

. Het overige van deeze zin -twisting 5 die wy
in haar beloop hier kortelyk hebben medege-

deeld , gaan wy voorby ; dewyl het van weinig

belang was , het geen Curcell. voor den dag

bragt : zoo als , dat de barmhartigheid , in een

menich te pryzen , in God de hoogde zyn
moest, enz. En dat het Evangelie alleen-

lyk ongeloovigen en onboetvaardigen veroor-

deelt, Opp. Cameron, p, 793 feq.

Alhoewel wy nu ook voor het zelfde gevoe-

len zyn, het welk van CuRCELLiEüs beflist

wierd , zyn wy het echter niet in alles met hem
eens ten aanziene van de gronden , op welken

hy fteunde , en de gevolgen , die hy uit zyn

,

en het tegengeftelde gevoelen trok. Dan de-

wyl wy op de tegenwerpingen tegen ons gevoe-

len , die hierin voorkomen , in het voorgaande

reeds onze aanmerkingen gemaakt , en die van
anderen medegedeeld hebben ( §. 30. 31.48,

49- 55' ) > behoeven wy hier on? niet langer by
Qptehouden,

§. LXVIIL
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§. L X V I I L

Voor zoo veel echter dat gevoelen van

Camkro ook by den Heer Venema omhelsd

is, dienen wy deszelfs nac^ere reden en den aan-

drang van die ook nog te onderzoeken , om te

t 'Oiien 5 dat onze mening daar door niet ontze-

nuwd word. En hier merken wy

L Voorloopig aan , dat de Hoogleeraar

meer dan eens uit de bewyzen , die van zom-
migen voor de hoop op de zaligheid der Kinde-

ren van Christenen gebruikt worden , opmaakt

,

dat , by aldien ze kracht hadden , ze dan ook
ten aanziene van alle Kinderen zonder onder-

fcheid moesten gelden. Dus moesten , by voor*

beeld , indien der Kinderen zaligheid van eene
godlyke verkiezing afhangt , alle Kinderen uit-

verkoren zyn. Disfert. Sacr. p. 498. De we-
dergeboorte 5 indien men die als den grondflag

van derzelver zaligheid aanneemt , moest dan
het voorrecht van allen zyn , pag. 499. Wil
men naar een oordeel der liefde hun geluk on-

derftellen 5 men is dan verplicht , om gunflig

nopens allen te denken , pag. 505. Indien de
vroeg - ftervende Kinderen wedergeboren wor-
den , om ten hemel te kunnen ingaan , moest
men dat van allen denken , pag. 509. En dit

word ook , ten aanziene van allen , zonder on-

derfcheid , uit Gods Rechtvaardigheid afgeleid

,

pag. 538 enz.

Ff 5 TL Dat
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II. Dat die becreklyke genade -{laat , en
die betreklyke, hoewel wezenlyke, heiligheid,

die de Hoo2;leeraar am de Kinderen toeichryfc

,

o IS niet volJoende voorkomt , om daarop hun-

ne zaligheid te bouwen. De toerekenmg van
Adams zonde is voldoende , om hen als fchul-

dige , doemwaardige , en kinderen des toorns

van natuur aancemerken : zonder dat hunne naas-

te Ouderen daarby verder, dan als de middelen
en werktuigen der V'oorzienigheid , door wel-

ken zy hunnen oorfprong uit Adam hebben ,

in aanmerking kunnen komen. Dog geen zon-

den der onmiddelyke Ouderen worden den Kin-

deren toegerekend. Even zoo weinig kan , on-

zes oordeeis , hec geloof , de heiligheid , de

godvrucht , de deugd der Ouderen , en dat ze

in het verbond zyn, den Kinderen worden toe-

gerekend : wy vinden daar voor geen bewys in

de • ieilige Schrift; dewyl deeze ons het geloof

en de heiligheid als iets , dat perfooneel in den
menlch vereifcht word, altoos befchryft. Niet

eens Abrahams geloof en deugd word aan des-

ze :fs nakroost toegerekend : Echte Kinderen

Abrahams zyn , naar den ftyl der Heilige Schrift

,

die geene uit Jooden en Heidenen , die Abra-

hams voetftappen drukken , die deszelfs geloof

en godvrucht navolgen. Dit alleenlyk weeten

wy hieromtrent uit de Heilige Schrift , dat de

verdienden van Christus aan Adams Kinderen

tot behoudenis en zaligheid worden toegerekend >

en
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en dat de Heilige Geest , die door zyne wer-

kingen het geloof en de heiligmaking verwekt

,

hec middel is , om hen aan Christus ce doen

deel krygen , om hun deszelfs verdienften voor

God te doen toegerekend worden. Aan Chris-

tus overzulks , en niet aan hunne Ouderen ,

hebben de Kinderen het te danken , dat , of

wanneer ze zalig worden. En de genade- wer-

kingen des Heiligen Geests menen wy , met
meer grond , te mogen aannemen als het mid-

del, om de Kinderen aan Christus te doen deel

krygen, dan dat men het gelco'der onmiddely-

ke Ouderen daar toe wilde te baat nemen.

HL Zy kunnen , zegt do Heer ^^ENEMA,
op zich zelven niet zalig worden , op z ch ze -

ven niet tot Christus komen ; maar hoe zal men
het dan maken met Kinderen, de na den dood
van een geloovigen vader uit eene ongeloovige

moeder geboren worden ; of die , van een on-

loovigen vader geteeld , hunne geloovige moe-
der , zoo ras ze ter weereld ge!f^ragt zyn , ver-

loren hebben ? Houdt de betrekking der Kin-

deren op de Ouderen op met derzelver dood ,

de dood der Ouderen (en men ftelle eens dat

beiden, door den dood deezer weereld ontrukt,

hun teder en onnoozel kroost daar in achterlaa-

ten) verbreekt dan immers ook die betrekking,

en ten aanziene der Kinderen dan ook de mo-
gelykheid (^uaar dien zamenhang van gedagten)

om
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om tot Christus gebragt en zalig te kunnen wor-

den. En deeze bedenking maakt die mening

voor ons niet aanneemlyk , maar geeft , indien

men zoodanige Kinderen niet volftrekt ter eeu-

wige rampzaligheid vervvyzen wil ,
grond voor

ons gevoelen

I V. En dat wy wel een e nadere betrek-

king der Kinderen op God , dan op hunne on-

middelyke Ouderen mogen (lellen , blykt uit

IvAKai XV'I. 20. hier boven (§ 54.) voor ons

gevoelen opgehelderd en aangedrongen. En in

die betrekkmg der Kinderen op God draalt ons

meer licht door , om hunne zaligheid daar van

arcele'den , daa in hunne flechts nacuurlyke be-

trekk.ng op hunne Oud; r3n. Althans hier uit

vo^gt niet, dat der '' uderen zedelyke bedryven

en toeftand den Kinderen zouden kunnen toe-

gerekend worden. De handelinp,en , zegt de

Hoogleeraar, p. 551. kunnen alleenlyk den gee-

nen , die ze bedryven, D^egerekend worden.

V. Met geene de Hoogleeraar aangaande

eene hvzoridere huishouinng van God met opzicht

op de Kindren^ p. 528. opgeeft , dog zonder

die te befchryven , dewyl wy daar alleenlyk het

onderfcheid tusfchen de godlyke genade - bedee-

ling aan de Kinderen van geloovige Ouderen ,

en die wegen , die God gewoon is met volwas-

fenen daar toe in te (laan , vinden opgegeven :

dat 5 indien 'er eenige grond is voor zulk eene

ftel^
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ftelling , is van dien aart , dat wy dergelyken

ook voor ons gevoelen kunnen aannemen , en

etjne byzondere huishouding Gods, ofte bedee-

ling zyner gunden aan de vroeg - dervende Kin-

deren (lellen , om hun op eene Hem betaamenr

de wyze , die echter ten eenemaal verfchilt

van die wegen , langs welken Hy voiwasfenen

toe zyne zalige gemeenfchap brengt , gelukkig

te malden.

§. L X I X.

Eindelyk is 'er nog eene zwaarigheid , dat

de Kinderen , gefprooten van Ouderen , die

beiden ongeloovigen zyn , i Kor. VIL vs. 1 4.

onreine genoemd worden , welk een naam
, ge-

lyk Camero zegt , in de Heilige Schrift niet

gegeven word aan zulken , die door Christus

bloed gereinigd , en overzulks ook als erfgenaa-

men der zaligheid te achten zyn Wy vin-

den echter wel , dat zulken , die in dat voor-

recht deelen, zich ook als onreinen aanmerken
en belyden. David , die zekerlyk door het

verbonds - bloed gereinigd was , (lelt zirh als

een onreinen voor , Psalm LI. vs. 4. 9. en de
Kerk getuigt dit van zich , Jksaj. I.XIV^ vs. 6.

Althans hier getuigt de Apostel dit van Kinde-
ren , die nog in leven , en naar alle waarfchyn-

lykheid bedemd waren , om in het Heidendom
opgebragt te worden , of ook ten deele reers

daarin
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dfinrin opgewasfen waren^ En die tegenwoor-

dige flaat van zedelyke onreinheid van zulke

Kinderen neemt niet weg , dat ze vroeg of laat

door den gezegenden Evangelie - dienst tot ken-

nis; der zaligmakende waarheid , tot het geloof

en bekering gebragt, en dus door het bloed van

Christus gereinigd konden worden. En even

zoo weinig kon hen dit tot een hinderpaal zyn ,

era , by aldien ze vroegtydig mogten fterven ,

op eene verborgene wyze , inwendig door het

bloed van Christus gereinigd , ten hemel te

kunnen ingaan. Deeze omfchryving van zulke

Kinderea ftoot dus ons gevoelen nog niet om-
verre.

Dat nu door dit ons gevoelen de Kinderen

van ongeloovige ,, en zelf van de ondeugendftö

menfchen met de heilige Kinderen van geloovi-

ge en godzalige Ouderen gelyk gefteld worden

,

en deeze geen voorrechten , in zoo verre , bo-

ven geene hebben zouden dat zal by nie*

mand eenige zwaarigheid baaren , die aanmerkt

,

dat 'er by God geen aanneeming der perfoonen

is , en dat Hy aan de zulken , onmiddelyk door

zynen Geest, hen ter zaligheid brengende , zy-

ne Barmhartigheden in Christus , en het vry-

machtige van derzelver bedeelingen , nadruk-

lykst verheerlykt.

$, LXX-
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§, L X X.

Dus de zwaarigheden , die , zoo veel wy na-

gaan kunnen , hieromtrent zich opdoen , opge-

lost hebbende , fpoeden wy ons ten einde van

dit onderzoek. Dan , de natuurlyke gefteld-

heid van de ziels - vermogens in de Kinderen na

dit leven , by derzelver ontwikkeling , tot hier

toe nagefpoord hebbende , zullen wy , met eeu

woord , aangaande de gefteldheid van derzelver

lighaamen in eene andere weereld , waartoe het

verhandelde ons van zelven aanleiding geeft

,

ook nog iets melden.

En hier zien wy ook in het donkere , en
kunnen niets met zekerheid bepaalen. Maar
uit de evenredigheid , en by eene ver. elyking

van dit ftuk met andere waarheden , laat zich

iets met waarfchynlykheid denken. Wy
kunnen niet twyfelen , of de menfch w^as , door

de fchepping en in zynen oorfpronglyken ftaat

,

zoodanig van lighaams geftel , als hy naar zyne
beftemming , en het oogmerk van God behoor-

de te zyn : dat is , volmaakt van zinnen , van

gedaante en ftatuur. By aldien hy nu niet ge-

vallen ware , en zonder tusfchenkomenden dood
tot eenen ftaat van onfterflykheid en volmaakt-

heid naar het lighaam ware overgebragt, zou hy
eene verandering ondergaan hebben , hoedanige

wy wceten , dat ten aanzieae der nog levenden

ten
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ten jongden dage zal plaats hebben : waar door

hunne lighaamen in dien zelfden flaat zullen ge

raken , als waarin die van de herlevende dooden
na hunne lighaamen zyn zullen : eene verande-

ring 5 die dienen zal , om het fterflyke afteleg-

gen , en met de onfterflykheid te verwisfelen :

om tevens afteleggen , het geene voor den by-

zonderen ftaat en de omftandigheden van dit

aardfche leven behoorde ^ en daar toe gefchikt

was : om te ontvangen , het geene voor eenen

eeuwig-duurenden ftaat van het lighaam gefchikt

is 5 en dienen kan , om het zelve eeuwig te

doen verduuren Vleefch en bloed , in den ei-

genlyken zin dier woorden genomen , zullen het

koningrijk Gods met beërven. De fpyze en den

huik , op elkander eene onderlinge betrekking

hebbende dingen , en gefchikt tot onderhoud

der dierlyke huishouding van dit ons aardfche

leven, zal God ^ naar de uitfpraak des Apostels,

te niet doen. Deeze verandering zou oók

,

ten aanziene van het lighaam van den menfch

,

zelf buiten tusfchenkomen van den zonden-val

,

gelyk wy als zeer waarfchynlyk , en natuurlyk

kunnen nagaan , plaats gehad hebben.— Maar
of daar by ook de gedaante en ftatuur van het

lighaam eene verandering ondergaan zal , is ee-

ne vraag , waaromtrent wy ons met donkerheid

omringd zien, en naauwlyks iets kunnen bepaa-

len. Maar wanneer wy, in dit opzicht, de lig-

haamen der geenen , die uit den dood wederom
opge-
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Opgewekt , en waarfchynlyk niet wederom ge-

ftorvenzyn, gadeflaan : wanneer wy de lighaa-

men, in welken de Engelen wel eens verfchee*

nen zyn , aan welke de verrezene , in zoo ver-

re , zuilen gelyk zyn , in aanmerking nemen ,

dan draalt ons eenige waarfchynlykheid aan ,

om een ontkennend antwoord , voor meest op
deeze vraag pasfend , te houden. —- Daarby
kunnen wy ook niet voorby , om eene meerde*

re volmaaktheid van de zin -tuigen, aan dat lig-

haam toetefchryven : en raogelyk zullen 'er dan

ook nog andere zin -tuigen aan dat lighaam wor-

den medegedeeld j waar van wy ons thans geen

bezefFen kunnen maken.

Wanneer men nu zulke lighaamen aan de

^enen, die als Kinderen dit leven vroeg -tydig

verlieten , na de opltanding toefchreef , daar in

kunnen wy geen ongerymdheid vinden. ——

•

Wy voegen hierby de woorden van J. H. Hei-
DEGGER , Corp. Iheolog. Loc. XXVIII. §.71.
om daar mede deeze zaak uittedrukken , en die

onderzoek te befluiten. ,, Wat men aangaan-

55 de de ftatuur der wederom opgewekte Kinde-

5, ren te denken hebbe , daaromtrent kan ons

„ de evenredigheid met de eerde fchepping tot

,) eenige aanwyzing dienen. Want het geene

„ den Kinderen in dit leven langzaamer - hand

„ zou toegevoegd worden , dat zullen zy door

^5 eene allerfchielykfte en wonderdaadige wer-

XXll Deeh G g „ king
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king van God zeer gereedelyk ontvangen.

Ondertusfchen vinden wy die gedagte van

AuGusTiNus ook niet van waarheid ont-

bloot 5 wen hy de Civit. Dei , L. XXII. c.

20. zegt : Het zal geen hinder aanbrengen ,

of iemand al met eene kinderlyke , dan met
de gedaante van een oud man voorzien zal

zyn ; terwyl 'er geen zwakheid ten aanzien

„ van de ziel , ook van het lighaara zelf, zal

5, overblyven. Wanneer dan nu iemand ftelde

,

dat een iegelyk zou opftaan in zulk een lig-

haam , als hy door den dood heeft afgelegd

,

daar zou en behoefde men ook niet veel te-

gen intebrengen.

"

§. L X X L

Het zedelyk gebruik van deeze bedenkin-

gen 5 die dit onderzoek ons aan de hand gaf

,

melden wy ook nog met een woord. Hier tog

hebben wy

L Met een nedrig en dankbaar hart de ga-

delooze Goedertierenheid , de zeer nederdalen-

de Vriendelykheid , en eindelooze Menfchen-

liefde van God , die in dit beloop van zaaken ,

en by deeze befchouwingen zich zeer duidelyk

ontdekken , te erkennen , en tot roem en heer-

lykheid van den Vader der Barmhartigheid te

eerbiedigen.

H. Wy
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ÏI. Wy hebben vooral en zorgvuldigst ons

te Wi^chten , en dit moet elk volwasfen menfch

gezii^gd zyn , voor all het misbruik , dat 'er op

eenigerlei wyze van dit gevoelen zou kunnen

gemaakt worden. Want niemand , die boven

den trap der kinderlyke jaaren gekomen is 5 kan

ooit hieruit iets trekken , waarmede éene vlee-

fchelyke zorgeloosheid ^ eene vryheid , ofte

toegevenheid van zich zelven in de zonde , en

eene verwaarloozing van zyn eigen heil op ee-

nigerlei wyze zou kunnen bemanteld ofte ver-^

fchoond worden. Alles , wat wy hier hebben

voorgefteld , raakt alleenlyk de Kinderen , die

binnen de jaaren der onnoozelheid , en dus

vroeg -tydig door den dood uit dit leven zyn
afgefneden. Op zulken alleen , en op geen

volwasfenen , is all ons gezegde toepasfelyk.

IIL En naardemaal deeze dingen zoo zyn,

enwy, naar hec ons voorkomt, op goede gron-

den de waarfchynlykheid van der lünderen beter

lot na dit leven hebben opgemaakt; zoo moeten
Godvruchtige Ouderen , die in het wezenlyk wel-

zyn van hun kroost belang nemen , zich daardoor

tot hunnen plicht omtrent hunne Kinderen vin-

den opgewekt , ora ze met die hefde te omhel-

zen 5 die zich daar in voornaamelyk openbaart

,

dat ze dezelve met ernftige gebeden , met aanhou-

dende en vuurige fmekingen aan de Barmhartig

heden van God in Christus aanbevelen. En
Gg 2 mug
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img men op waarfchynlyke gronden vermoeden ^

dat het lot der vroeg -ftervenden gelukkig zyn

zal; dat kan en moet alle traagheid en nalaatig-

heid in deezen plicht verbannen , dat moet hea

daarin getrouw en emftig doen werkzaam zyn.

JV. Worden eindelyk die geliefde panden^

tot hunne fmart , door eenen vroegtydigen dood

hun ontrukt , deeze bedenkingen zyn in ftaat ^

om hen met den besten troost in dat geval te

bezielen , om hunne gemoederen tot bedaardq

lydzaamheid optebeuren , om hunne fmerten tö

lenigen , en hen met de hoop op het goede van

hunne Kinderen in eene andere weereld te ver-

blyden. Dit was , in zulk een geval , Davids

troost , en met zulke redenen heeft hy , onge-

twyfeld 5 ook Bathfeba vertroost , 2 Sam. XII.

VS. 23. 24.

BERICH-
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' '^MlMMlillllllllSlBï

BERICHT
NOPENS HET

V O G E L - G R A S,

\

VAN DEN HEER

D. DE G O R T E R , J. z,

AL D, en FrvfesjOr , enz*

Aan den Heer Houttuyn beloofd heb-

bende 5 my wegens het Fogel- Gras te

zullen informeeren , zoo als blykt uit het By-
voegfel agter het Tweede Deels dertiende Stuk

der Natuurlyke Historie van dien Heer ; en
terwyl op gemelde Vogel- Gras by den Oeco-
nomifchen Tak een Prysvraag is uitgefchreeven

,

hebbe ik niet willen afzyn dit Bericht aan de

Maatfchappye te zenden.

Gg 4 Het



472 BERICHT nopkns

Het zoogenaamd Fosiel- Gras^ waarvan twee

.

gedroogde Planten hier byvoege , is het Pam-
ctim Crui^ gaih^ in Linn. Spec, Plant. p. 83.

en in myne Flora , VIL prov. n. 57. De By-

naam of het biomen triviale , door Linn^us
gebezigt , en die Haanepoot betekent , wordt

door den Heer Ho.uttuyn afgeleid (1 c.

bladz. 1 75. ) van de gedaante der knokkelige

Hahnen , doch ik zou ze liever van de gedaan-

te der Airen afleiden. Een zeer goede Figuur

van dit Gras is te zien in Morisoni Hit.
P am, Tom. IlL feft. 8. tab. 4. fig. 15. Die
by Do 00 N^us bladz. 968. voldoet niet. De
bekende Nederduitfche naam , zoo als Lobrl
het noemt , is H^'Vd Panipkoorn. Hier in Gel-

derland wordt het Fogelyoet y J^ogel-gras ^ Fo^
gelzaad en Hoendervoet geheeten. Men vind

het op zeer veele plaatzen in bebouwde gron-

den , doch voornaamlyk tusfchen de Boekweit

,

en niet alleen by drooge Zomers , maar ook by
natte , gelyk in dit jaar. De langte van
dit Gras is zeer verfchillende , fomtyds is het

laag , fomtyds hooger als de Boekweit ^ en dan

drukt het de Boekweit neder 5 doch ilingert zig

daarom niet. —' De H^almen zyn doorgaans

recht opftaande , fomtyds nederleggende —
Voorts kan men eene Befchryving van dit Gras

vinden in het aangehaald Werk van den Heer
HouTTUYN, in J. A. Pollich , Hijïoria

Plantamm in Palatindtu Ele&orali fpome nas-

een^
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centium , Tom. I. p. 56. en by andere Kruid-

kundige Schryveren. — Om de Bouwlanden

van dit Gras te zuiveren , of daar van te bevry-

den , zonder het daar op ftaande Koorngewas

te benadeelen , heeft men reeds veel moeite
^

voornaamlyk te Aalten in het Craaffchap Zut-

phen gedaan , doch te vergeeffch , alzoo het

niet wel kan uitgewied , of deszelfs Halmen
voor de ryping van het zaad kunnen afgefiieden

worden, zonder het Koorn te vertrappen. Ook
helpt het ploegen en eggen niet : maar men
heeft bevonden , dat het brengen van Plaggen

op de Landen, gelyk aan de Heikant gefchied,

veel toebrengt tot de vermeerdering van dit

Onkruid.

ZUTPHEN,
dsn I. Oëiober 1782.

^i^^M

Gg 5 BE-
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B E S C H R y V I N G
VAN EEN

NAVEL- EN BUIK-BREUKBAND.

.D Ó O R

ADRIANUS DE BOSSON,
Heel en f^roedmeester ie Amjtetdauf,

Onder de menigvuldige gebreken van het

menfchlyk lichaam zyn , buiten tegen-

fpraak , de Breuken geene van de minst voor-

komende.

Het Land , waar in wy woonen , fchynt

hier toe meer dan andere Landen gelegenheid

te geeven ; en dit gebrek is zoo algemeen, dat

het, gelyk de ondervinding leert
,
geen leeftyd

of Sexe ontziet. Ondercusfchen is deeze meer
aan het eene ,

geene meer aan een ander foort

van Breuken onderhevig : de Mans , by voor-

beeld , krygen meerder Liefch - breuken , dan

de Vrouwen ; deeze daarentegen zyn zeer on-

derhevig aan Dye- en Navel -breuken. Ge-
lukkig ,
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lukkig , dat de Werktuigkimst de ongelegen-

heid , waar in de Heelkunst door dit foort van

gebreken zich bevond , te hulp kwam.

De eene Kunftenaar evenwel flaagde hier in

b^^ter dan de andere , en dit zag men inzonder-

heid bewaarheid in de Werktuigen tot de Na-

velbreuken. In allen was wel dezelfde bedoe-

ling : maar het gevolg was altoos niet even gun-

ftig. Om evenwel dit te bereiken , beproefde

ik ,
gelyk anderen , of ik ook gelukkiger mogt

ïlaagen ; en biede hier nevens de befchryving

aan van dat Middel , 't welk ik van myne vin-

ding rekene.

Dit Werktuig beflaat uit twee ftukken , die

tot één vereenigd zynde , met zoo veel gemak

als zekerheid de Breuk inhouden. Ik zal ieder

dezer afzonderlyk befchryven , en , na derzel-

ver aanlegging te hebben aangewezen , zal ik

eindigen met twee onderfcheidene Proeven 5

welke ik met het zelve genomen heb.

?Tet eerfte dezer ftukken is een veerkrachti-

ge beugel (zie de P/aat') , die naar den ver-

fchillenden omtrek van 't lichaam bepaald word,

en , op twee en een half duim na , den gant-

fchen omtrek des bekkens omvat , terwyl des-

zelfs einden Qb. b.^ vereenigd worden door

een riem ( ^. ) , met een rye gaatjes voorzien
,

om van 't eene einde der feeugel naar 't andere

over-
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overgaande , aan het knopswyze ftyltje der te«

genovergeflelde zyde der beugel vastgemaakt

,

het werktuig ( by a, a ^ naauwkeurig om de
darmbeenderen doet aanfluiten. Aan den voor-

kant is deeze beugel zydelings fchuins afbellen-

de (^ ^0 ^^ maakt een halfronde boog Qe.)^

die bepaald geplaatst wordt even boven het

Schp.ambeen. Aan hec midden gedeelte van
doezen boog is vastgeklonken een opgaande ,

eenigzins naar den buik hol ftaande ftaale Veer

C/O' wier veerkracht beantwoord aan de beur-

telingfche beweegirg van den Onderbuik , mee
betrekking tot de ademhaling. Aan deeze Veer
is vastgeklonken een dunne eyronde holle ko-

pere Plaat (^g. ) , die in grootte meerder dan

de omtrek der Breuk zyn moet , op de bolle

zyde voorzien met vier plat - ronde knopswyze

llyltjes. Langs den rand van deeze plaat word
eene rye gaatjes geflaagen , om naald en draad

door te laaten , ter vasthegting van een flaauw

holftaande pop van kurk , die geëvenredigd i$

aan de grootte der plaat.

Het tweede gedeelte , 't welk ik niet nodig

agtte te doen afbeelden , is een Riem , vani

goed jugtleder gemaakt. De lengte van deeze

riem word genomen naar den gemeeten omtrek

des lichaams , over den Navel : de breedte is

die van vier duimen^ De uiteinden worden

tnet gaatjes doorflagen. Deeze gantfche toe-

ftel
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ftel word bekleed met baay en zagt zeemleder.

By het aanleggen van dit Werktuig , na alvo-

rens de Breuk is ingebragt, plaatst men eerst de

pop (g) op den Navel , en het gedeelte Qe^
tegen den Onderbuik aan , wanneer men de
zydelyke deelen van den beugel (d d. a. a.^

over de Heup - beenderen laat brengen , ea
(^d. d. c.^ op het onderfte der Lendenen be-

vestigen. In deeze ftand heeft de Veer
(^ƒ)

vermogen genoeg om de Breuk in te houden

;

terwyl men den voorgemelden riem van de len-

denen naar voren brengt , en door middel van
de gaatjes op de plaat Qg') vastmaakt. Door
deeze Band wordt de veerkracht in flerke lig-

haams- bewegingen merkelyk onderfleund.

EERSTE WAARNEMING.

Den 27. Augustus 1782. wierd ik geroepen

by de Huisvrouw van B. IV. , oud 36 jaaren ,

die 5 ftaande haare zwangerheid van haar derde

Kind 5 een aanmerkelyke Buik -breuk gekregen

had 5 welke door verfcheiden Heelkundigen met
geene bekende Werktuigen konde bepaald wor-

den ; en zy nu reeds een half jaar buiten Haat

was geweest , door de dagelykfche toeneemen-

de grootte , eenige huishoudelyke zaaken te

verrigten. Ik vond de middellyn der Breuk 6i

duim 5 terwyl die zeer. veel tegenftand bood by

de
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de inbrenging. Ik konde my niet voorflelleft

,

met de gebruikte Werktuigen iets meerder te

zullen uitrigten , dan anderen , die haar alvo-

rens behandeld haddea Dit bepaalde my om
uit te zien naar een Werktuig , welks uitOag

volkomen aan myne verwagting beantwoordde
,

daar ik het genoegen heb te kunnen melden ,

dat de Lyderes , fedext dien tyd , onder den
zwaarden arbeid , geene de minlïe verplaatfing

,

of eenig ander ongemak heeft ondervonden.

TWEEDE WAARNEMING.

De Huisvrouw van N. K , die federt zes

jaaren , na een moeijelyke verlosfing , een vry

aanraerkelyke,Navel -breuk had behouden, ter-

wyl eene vruchtelooze behandeling tot binnen-

houding van het uitpersfend ingewand was aan-

gewend. Ik zag haar den 4. January van het

Jaar 1783. en vond dus eene gelegenheid , om
te beproeven , of het zelfde Werktuig in de

Navel breuk met het zelfde goed gevolg kon-

de gebezigd worden, doordien ik my niet ver-

zekert hield 5 of de opgaande Veer , die in de

Navel -breuken twee duimen langer zyn moest.

Van een genoegzaame veerkracht konde zyn ,

ter binnenhouding der Breuk. Ik kan echter

met zekerheid melden , dat , federt ik de Ly-

deres een dergelyken Band heb vervaardigd en

doen
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doen draagen , men tot heden toe , geene de

minfte verplaatzing der Ingewanden ontdekt

heeft 5 niettegenftaande alle mogelyke huisfely-

Ice bewegingen.

Ik twyfFel geenzins , of deeze twee Waar-

nemingen zullen genoeg zyn ter aanpryzing vaut

dit eenvoudig Werktuig , 't welk ik , om ook

aan anderen nuttig te zyn , mededeele.

^'





Da-
gen

Baro-
met.

P Z
y A

'Ihcr

mom
30.



Da-
gen.

r Baro-

mcc, 1

WAARNEMINGEN
J A iV U A R T, 17S2.

Thcr-
moin.

19 ül



o P z
F E B

Dl- f ^aro- \ Thci-f ^aro- 1 Thci- i

/ met
I
mom. ;|

W A N EN B ü R G.
R U A R r, 17^2.

KragtenSi.ij Lugtsgc- 1 Regon
der Wind. J

(leldbcit. ] in Lyuctl,

lo

II

12

^ ï3

14

ï «5

l6

- I

- 1

X

29.115
- io

- '81

- ;^4
. 8

- 7
- 7
- 63

- 5!

- 75
- 8

- lol

ï<^4

- JO
- iO
- io|

30. O
- ï

59.III
- i^i
• 11

30.
I

- lOa-

- 10
- II!

30-
I

s
i

4
4i
4
3l

3i

37
33

34
3)1
34
3 .

37

34
30
3»

*9
.

30

.33 ,

S»
29
3a

*9
zi>

32
3^
.8

32
30

30
x%

n\

»i

3S
2Ó

*3
i4
21

^3

33
3*
x8

5^

20

.9^

18

if
II

18

NcW

zzw

zo

ozo
o

ONO
O

:tsno
IMW
ZW
NW

N

NO

O
OtN

W
O
OcN

ZO
zw
wzvv
NW
O
zo

ONO

X

2

O
6
6
6

4
X

2 ,

X

2

-a

X

4

2

1

2

i

X

o
o
X

2

X

X

2

2

1

2

2

2

4

4
X

X

4
2

£

1

2

s*

H

6

2

Omtr. heUcr

Betrokken

Zeer bfetr,

Bcirókken

Ome. held.

Bfetrokkcti

'fneeUw

Zeerbctrökk.

Bttrökken
-— fneeuw
Betrokken

Zeer betr.

Onur. 'helder

Zter'betr.

Omtr. helder

Zeer betr.

Omtr. helder

Cctr. fneeuw
Omtr. helder

Betrokken

hüd

•Nd

Zeer betr.

Helder

Omrr. helder

Zeer betr.

Betrokken



Da-
geil

W A A
F E

met,
I
mom.

R N E M T N G EIST
B R U A R r , x-j^Si.

KragtcuSt. • tugtsge j Rcgén
der Wind. | ftcltheid. | in Lynen.



Da-
gen

Baro-

met.

P Z W A NEMAAR
Ther. I Kragt en St

mom. der Wind.

so-

ap.

91
91
lo

IQ

io|

?o.

ap.iii
- «I
- 7f
- 9

- ;)a

:^!
- ó
- 4
- 4

28. 9§
29. 5-1

- 5
- ^
' 10
- 10
- 8i
- 7i
- ó
- 8^.

- 2?
- 4a
- 10

- ui
- I'i
- iol
- 10

30. A

- I

- I

- n^
° ui

38i
.4i

34
40

37
35
40
36

34
41

38i[

4i

-4
4i

^3i
39?

39
41
3-è

37
41
3^-

33

41
40
41

43
40J
431
^<^

46

47

47z*

371
3ói

35

37i

35

34
3^
30

35

35
31

37
^3

Z

zzo
z
NW
NNW
W

zw

2

X

a

i

a

z

n

1

6

8

8

—- »—. 2

4
WNWi
W^VV 1

2

W 4
, 6

ZtW :t

NWio
WNW 8

NW

ZW

W
NW 10

6
6

4
4

4
4
2

X

NW 2

N 2

NN Wa

WtZ
NW

NNO
N

N B U R G,

' Lugtsge-

Hcjder

Regen '

iiiLyuen.

Zeer bctr.

Omtr. helder

i^cer betr.

Cmtr helder

Zeer betr.

Betrokken

Omtr. helder

Betrokken

Zeer bctr.

Betiokken
Zeer betr.

Betr. regen

Betrokken

Zeer bttr,

Bctr. regen

Zeer bctr.

Betrokken
Zeer betr.

Omtr, helder

Zeer betr.

Omtr. helder

N licht

LOC
N. hcht

K'C



gen
I

met. \

•3

«5

31

- Si
- 7i
- «I
- y|
- ''I

}o. o
- '1

- 1

t

1,9. ; 4
9

7i
7i

- f
ii

- 6
- 61

7i
- 6
- 4
- ^i

29



Da Baro-

aicc.

a

s

9

II

12

«3

16

5

Si

si

71
5i

4
4

I
5i

P Z
/^

Ther-

mom.

W A N E
É" R l

Kragt en Si.

tiei Wind.

N n ü R a

->. 3'.



w

gen

i •

S6

%i

22

«4

«5

J meter
I

Bafo-
meter

«9. 6
- 7

- 9^
- 8^
- 91
- 9l
- 9
-

^x
- 91

^f
- 9*
- 9

8J

H

;l
8

6|

3

I

AA R
y^ P
Ther-
mom.
~42~"

41

39
38

39
391
48

4fl
4.!
5t

48§
-41

5»i

45^
4Ó
sol
4«

47
54

44f

16



Da-
gen

Baro-
njet.

P z
M

Ther-

mom.

W A N E
E r,

KragtenSt.

der Wuid.

30. -

• u
- II

- II

- lU
- II

- .oj
- <A

• t>\

5^
. 55
. 6-,

. 6|
- 6s

k
- 10
- IO4

lil
- lot
- 9l
- K
- 71
- 71

\ 71
' K
' 9
- n
- 6

'. 7'

- 8^
- 81
' 91

. 61

- 7^

6i

4

40

3^1

3^

4J
4^
.91
4f

44
43
fi

45l

A9
44
4f|
40
37

f^402
4»

49
44
44
^\
41

2

50
f5

52I

58

Sf
X3
53
54
5ï

5-6I

ƒ2

531
651
59

62§

59
5Ó
59
r L
5jz

NO
N

NO

oiyo -

— 4

1

NNO -

NO 4

Ot)IO 6

NO 8—^ 6

NtW ^
W -

Z
. . . . o
OZO -

wzw
zw
zzo
zzw
zw
zzw
zw

zzo -

zzw -

zw 4

Z i

zzw 4
zw -

wzw 8

N B ü R G-

j
Lugtsgc- j Regen

I
ftelcihcit. ( in Lynen,

Zeer betr^ T'

Helder
Zeer betr,

Omtr. helder

Zeer betr

JOmtt. helder

Zeer betr,

betrokken
'regcH

Betrokken

Zeer betr.

Betrokken
Omtr. heider

Zeer betr.

Omtr. helder

LOC
N. licht



WAARNEMINGEN

gen.

18

ïP

20

21

SI

23f

H

&f

26

27

28

30

31

Baro-
mct.

29

50.

6i
31
2

ji

6|

8i

9
II

8J
8

/«

7J

71

71
7

51
8

o

o

.ui

II

II

loj'I
- loi
- II

- II

- 1=0

- n
- K
- 10
- io|

: l'
- 8

- H
- 8

Hoogde Baroin-,

JLaagrtc diro

Middelb. dito

Hoogftc Thcrni.
i^iagiie dito

Midddb. diio

M i2 r

,

Thcr- 1 KragtcnSi
mom.

I
der Wind.

~ZZW~6~
Z

54
56

51

48
-^8

-5
48

45
47
ƒ3
50^
50
53

5»
52
f2
55

48

f\

^M
53

51^
51

53

f^
fS
59
64
60

65

7^

f^

S6
64
57l

54§
Ö4

30 D. ol

29 - li

29 • 7

7° ,

37..̂ Gr.

5^iS

zzvv
zw

wzw
zw
Ni\W
NW
W

NNO
O

ONO
WZW
ZW

ZZW 4

ZtO
zw
wzw
WNW
WZW
zw
WtN
WZW
zw
z
zw

ONO
zw
zzw
zw

2
w
zw

1782.
Lugisge-

ftcldheit,

Betrokken

regen

betrokken

Zeer beir.

Betrokken

Zeer bctr.

Helder

Zeer bctr.

Betrokken

Zeer bctr.

Betr. regen

Omtr. helder

Zeer betr.

Betr, regen

Zeer betr.

Betrokken

Zeer betr.

Betrokken

Omtr. helder

Zeer betrokk.

Betrokken

Omtr. helder

Betrokken

Omrr. helder

Zeer bctr.

Helder
'

Zeer bctr.

2i

Gcmidd. Barom
Therm.

't Gevallen Water

Uitvvafeming
pagelykfche kragt

dci Winden

29 D.

4^- t"



Dl
gen

Baro-

met.

P z

Thcr-

WANENBÜRG*
U N T, 17^1.
KragtenSt.

j
Lugtsgc- / Regen

der Wind. j (teidheit. ( in Lyncn*

3

3

5

6

7

10

II

\

IS

16

29« 7i
- «ï

- 10::

- lU

30. o
. I

- I

- 1

- 1

- 1
i

. i4

- 1 +

- 14

- li
. it

'2

- 92
. ^

- 7Ï
' n
. g

- 10

9

10

3
4

I X
30.

q3.
0<V

5Ö

f;

49
44§
50

45

49
5?
4Ü

fii

y4
r7

5^f
53i
4^
50

5 i

52

59

69'

61;
64
69
^1

60
6t

5r^
57
64
60

59
6j

H\
ói

^4

691
65
65
70

ZW 4
NW 4
i\cW 4
NW 4

4
WNW4
WtZ 4

VV 4WNWt
W 4

4
WNWt
W 1

2

WNWa
ZW i

NW 2

NNW 2

NW 1
- • 2

2

2

2

1

2
1

X

2

£

t

6

WZW 8

NNW
ZO
NO

O
zzo
z

OcZ
wzw
ZW

4
zo X

WZW 8

10
. 8

ZW

o
NO

Zeer beer.

Betrokken
Zeer betr.

Betrokken

Zeer betr.

Omtr. helder

Betr, regen

Zeer betrokk.

Om er. helder

Zeer betr.

Om:r. helder

Zeer betr.

Betrokken

Omtr. helder

Helder

Omtr. held.

Zeer betrokk.

Betr, d.wl.

Betrokken
Zeer bet.

Omtr. helder

Zeer betr.

Omt. held.

He Ider

3

LGC

NC



w
Da- Baro-

meter

A A
J

Ther-

R N E M I

u N r,
: KragtenSt
' der Wind

30. »

il

IJ

: li
' 3i
- 4
- 4
- S\
- 5§
- S
- sï

- 4i
- 4
- 3
- 2i
- n
- *
- o

«9.1 1

- 10
- loi
- icj

30. o

I
2

- I
- I

29.1 If
- II

- u§
- II

64
74
Ö7
661
>-, I
/ 3

;^i
70
7^
71
67
7*
64

59I
6óf
61

u
60

6i|

6rf

65

64
72
71

69
:B

6y
6o|

63

57i
62

58
62

67I
63
6(

66

62

ONO
.VO
O

ONO
NO
O
NW
N

NtO

NO

NNO
N

NO

4
4
4
X

2

1

2

X

2

z

4
a

4
2

2

2
2
2

2

2
2

X

2

1

2

X
O
2
2

4
4
2

2

NWtWx
NW 2

ZZW 4

W^W4
4

ZWtW4
WZW4

2

W
NW

NOEN
17S2.

Lugtsge- Regen
ft;:ldheit. | in Lyueii,

HcldeT

Omtr. helder

Zeer betr.

Betrokken
Zeer betr.

Omt. held.

Helder

Omtr, helder
Zeer betr.

Omt. held.

Helder

Omtr, helder

Zeer betr.

Betrokken
Zeer betrokk.

Omt. held.

Zeer betr.

Betrokken

Hoogde Barom. 30 D. 5IL.
Laagfte dito 29
Middelb. dit© 50
Hooglte Thenn. 78^
I^aagfte dito 44*2 >Gr.
öaiidUb. dito 6iii

n
Gemidd. Barom. 30 T>. | L#.

- - - - Therm. 59, | ^^r.

't Gevallen Warer 9 U*

't Uitgewaailemde 5J
Dagelykiche kragt

der Winden 5,?.



©

Da-
gen

f Baro-
I

Ther- i

I met. I mom, |

p z
,
?

Ther-

mom,

. •'S-'i



30

WAARNEMIiSfG
J U L T, i78i.

E N

£9



N B ü R G.

Lugisgc-

} itcidheu.

Betiokken |

Zeer betr.

Regca
in Lyucii,

3 LOC

>-lRc([



Da-
ggen

Baro-

mec.

WAARNEMINGENAUGUSTUS, 1782.
I Ther f

I
mom.

I

Kragt en Sc.

der Wind.

29,

. 1

8*4
7;

71

il
lo

3
O»

- lo|
- io|
- ^o»
- lol
- 9l
- lo

- 9I
- 7|
- 81
. io|
- lof
- Il'

- 9§
- 9i
- io|
- II

• Ui
- nl

- 91

ok
- 7
• 8

- 7l
- 7l
- 7=
- «1
- 10
- io|

3

- 1

Lugtsge.

ftcltheid.

Ó9
C2
61

59
5ói
56
68
63

59
59
631
61
61

70
67
66
68
ót

64I
6x1
62
69
64
6+
64
61

6j
61

65
61

5fi

^2!

^ói
6x

5f
555
ƒ9

61

^7

ZZW 8

ZW 6
4
2

WNW8
4

ZW 4
WZW 4—- 2

X

; 2

2

'ZZW i
1

*

:zw 2
^— 4
WZW 2

ZW
WZW8

4

ZW 4
ZZW a

Z 1

W 1

WZW2
2

ZW 4
.^ 6

6

4
6

4
4
2
2
X

. 4

WZW 4W 2

z

WNW X

- 2

NW a.

W

ZW

Betrokken

Zeer betr.

Betrokken
Zeer betr.

Omrr. helder

Zeer -betr.

Omtr. Kelder

Zeer betr.

Omtr. helder

Zeer betr.

Omtr, helder

Betrokken
Zeer betr.

Omtr helder

Betrokken

Omtr. helder

Zeer beer.

Betrokken

Zeer betr.

Betrokken

Zeer betr.

Omtr. helder

Zeer betr.

Omtr. helder

Betrokken

Regen
in Lynen.

Hoogde Barom. 30 D. i L.

LaagÜe dito 29 - af
Middclb. dito 2y - 74
Hoog(te Thcrm. 7rii
Laagftc dito s\ \ Gr,

Midaelb.duü 64P

Gemidd. Barom. spD- ^16 L»

- . - - Therm. 61 il Gr.

't Gevallen Water ( 4 L.

't Uitgewaalicmde 58
Dagelykfche kragt

'der Winden 2i§.



Da-
gen

O

Bar®-
j

met.
I

: M
- 3i
- 3J
- 3i
- 3i

: U

- I

- I

- I

4- il
- 2»

- 3
- 3
- 31

-' 3§
- 2
- 3.
- 2^
- 2

-] I4
-^ I

29.I1I

J-O. O
lil

z
2

29.III

- II

- lOi

• 9f
- 5>i

- 8^
- n
- 7
- 4^

P z
^ p
Ther
mum,

63

59
59
63
S7

53J
631

64
6of
551
68
61

54
66
61

f8i
66
61

,

•9

WANEN^ÜRG.
T E M B E R, i78z.
ICragt en St. 1 Lugtsgc-

l. < fteiJheit.

Zeer betr,

Omtr. hddei!

Zeer bctr.
*

^§1

59
66
61

S9
67.

6i\
61

67

5^
64I
58

58

58!

57t
6 11

^^
5-5 z

Ó^J
•581

S3

68i
O2

der Wind.— W "~

a

WNW2
W 2

WNW 1

NW t

ZZW 2

WNW 2

OZO 1

ZOtO 2

OZO 2

o a
2

X

0/0 2

ONO
O

ONO

NO
OtN

1

2

^
2
2
2

2
i

2

4
1

2

2
2

NNO 4
4—

- 4
2

. 2

2

2

%

2

2

o
o
X

2

N
NNW

OZO

o
ZO

izzw

Omtr. helder

Helder——
Omtr hfildcr

Helder

Omtr. helder

Helder

Omtr. helder

Helder

Betrokken
Omt. hdd.

>^eer betr.

Om^ held.

Betrokken

Zeer betr,

Omtr. helder

Betrokken

Zeer betr.

Betrokken

Regen
inLyneu,

N licht

N.lichf

N.hchc

X



w
5

Da- I Baro
n J

A A
E P
Thcr-

R N E M
T Ë M B

ïCragteiiSt.

I N G E N
1 Lugtsgc- 1

gen j meter | mom. | der Wind.
\ ftcldheit. j

'8

so

5 8

*P

.30

- 4i
- 6\
. 6J

: 1^

^f

- 6|
- 10

-"I• 11-*

- :9J
- 8!
- 9l
• 9\
• 9l

9%

:?i
- 7ï
- 7i
- 9
- 11

X
3
X

19.1 ï|

3
'A-

X
ar

- Pi
- 9i
- II

30. I

- 1
- 2
' o
- o

f

JO.

2?.

60

6if

f9§
63I

55
49
fo

5/i
55-

5B
6*5

59
53

5P
58
6t

571
SSl
5^

55i

f^61
5U
6ó

5-9

óo|

54J

ƒ7^
S5l
4P|

ZZW 8
8

ZW *

ZWtZa
ZW 4
Z 4
ZW z

WNW8

4
AVZW4\
ZZW 4WZW
ZW

4
1

o
2

2

3

4
4
4
2

4
2.

4
6

4
2

3
%

WZW4
W 2

2

4
6

6

4
4
4
4

WZW
-z:zw

WifW

z
NW

ZZW

ZW

ZW
ZZW

ZW

WNW

Betrokken

Zeer bctr.

Betr, regen

Zeer, betr.

Bccrokkca

Zeer be:r.

BcLrokken

Zeer bctrokk.

Betrokken

Zeer betr.

Betrokken

Zeer betr.

Betrokken
Omtr. heJder

Zeer betr.

BetroJckcn

Zeer betr.

Omtr. helder

Zeer betr.

Omtr. helder

Betrokken
regen

Betrokken

Zeer betr.

Regea
in LyncD.

z

VC

X
i

2

S

§ N. l

Eoogftc Barom. 30^ D. ?

Laagllc dito 29 - f-;

Middelb. diro 2,9 -
8i

ïloog(leTh€rm.68i>
Laagfte dito 50 >Gr,
I^Jidddb. diio spi^

'L. Gemidd. Barom, 29D. Utl^
Therm. 5910 ^^'•

•c Gevallen Water »5l L.

*£ Uitgewaaöeracle »6i
pa^clykrche kragf

dci Winden 2il«
'

ƒ



Da- f Baro-
j
1 her- i

l met. I mom. |

P ZWANENBURG.
O C TO B E Ry 17S2.

Thcr- i KragtcnSc.
j

Lugtsge- j

der Wind.
J

fteldhcic |

Regen
in Lyuen.

i'

4

5

6

7

8

9

10

XI

IS

13

U

«5

16

29.10I
30. è

- I

- 4'

- 3
- 3
- f
- Ö
- <?!

- S>i

: fi
- 9
- 9
- ïJ

- 61

. 7!
- 8

. 8^

- 9k
- 91
- 10^
- 10*

- loi
- y*

- ;i
- 4i

•- 4^
- 3i
- 4
- 45
- 6

- 10
- Hj

2
z
2fc

s
4
1
3

- ^i

48
48

*?«

1'
4.'a

fl

5^
5S
5»
48
5^
49
4^
yo

49
49

5^

5c^

49^5n l

48

44
48

44
40

49

44l
48

44
48

44

49I
45
3«
38

4S

44,
49*
43

44

^4l

WNW4
NW 4
NNW z

^2W 4- 8

4
2

4
ó
6
6

4
4
4
ó

4
2

2

N
NiNW
NW
NNW
NNO
N •

NNW

NNO
N

NNO

NO
O ZO

O
O ZO
O
NO

NNO
N

zzw
zo
NO
NW
zw

zzw
Z-W

Betrokken
Zeer bctr.

Berr. regen

Zeer bctr.

Betrokkai

Berr. regen

Detrokken
resren

Betrokken

Zeer betr.

O nier. Rclder

Betrokken

2.

I

s

„'t

N.Iic&t

Zeer betr.
)

Omtr. helder
|

Zeer berr.

Omth. mist

Zeer bètr.

Betr regen

Zeer bctr.

Omtr. helder

Zeer betr.

Ome. lidi<if

EGC



Da-
gCD

I

Baro
I

j met. )

17

n

^9

^Q

9>l

22

«3

25

fl6

37

SS

«p

30

31

50. 2i
. ai
- ,^

- a{

«J
29.11
- 8

-Il

: k
• ii
- 7i
- 75

• 8'.

- 8f
8J

.- 8i

- 8»

- 91
- "i

I
4:

'I
12.
+

2

Pi

?o. IJ
- J
- 3l
- 3f
• a|

• 'i
- o

»p.io|
' 6i
' Si
' Si
• io|

- "I
" lOj-

4.

- 5
- 3i

WAARNEMINGEN
O C T O B E R, lybi.
Ther- , KragicnSt. 1 Lugtsgc-
mom.

I
der Wind. | fteldhcit

fietrokkcti

Zeer betr.

Omtr. h.-Idct

Betrokicei.

30,

29,

46
5ï

4«
48
Sii
Ji|
5*1
fii

47i

451
47
5^

50I
52
5*

ƒ5
47
5^i

45
48

45
44
471
SI

50

52
5C

^5
51

491
5»

Tol
4Bi
50
49
52
4<^

4S
47
50

^5

Hoogde Barom, 30 D.

29-
Laagfte ditq

Middclb.. dito

üoogfte Thcrm. ^5
Laagfte dito 58

Midddb.diro ^6l

ZW 4
WNW2

2

ZW 2

WtZ 4
ZW X.

4
WNW6
W 6
NW 8

10

W 4
WtN 4
ZW a

a

6

WZW ó

NNW 4NW 1

X

2
. 2

WZW 2

WNWx
ZW 4

X

4
2

X

X

o
o
2

X

W

NW

2JZW

Z
ZW
NW

ZW

W

Zeer betrokk.

Betrokken

Betr. regen

Zeer beir.

Betrokken

Betr regen

Zeer betrokk,

Omtr. helder

Zeer betr.

Betrokken

regen

Zeer betr.

Betrokken

3fU
3

9i

•Gr.

Betr. regen
Zeer betr.

Beer. regen

Betrokken
Zeor betr.

Omtr helder

Betrokken
Zeer betr.

Betrokken

Gcmidd. Barom. 29 D. ^jS L,

Therm. 48 Qr. ruiip,

't Gevallen Warer 61* Lya.
Uitwaasferaing 19

Pagelykfche kragt

4er Winden 3j{.

Regen
m Lynen.

vc

iLDC



Da- Baro-

mcc.

WANENT^ÜRG,GEMBER, lySi.
1 KragccnSt.

j
Lugtsge-

mom.
I
der Wind. (tefdht

*

P z
NO

> Thcr.

icit.

.^. 65





OP Z W A N E
D E C S M ê E

iviagceiiSc.

<ier Wind.

N B ü R G-

Lugtsgc-

ftcldhcK. _|
Betrokken

fnccuïT ,

Öptrokkcii

misc

Regen
m Lytieo.

Omtr. helder

Bccrokkctt

^eer beer.

Bctrokkett
N£

Omtt. helder

Betrokken

Omtr. helder

Bètr rcgeti

Böcrokkea

{jieeuw

Betrokken
rrnsc

Zeer bctr.

EÜG



f Baro-
[

1 met, I

29.114

WAARNEMINGENDECEMBER, 1782.
Ther-
mom.

29.11^



Ö

Da-
gen mee.

p z

Ther.
mom.

WANEN BURG.
N U A RT, 1783.
Kragt en Sc. 1 Lugtsge- |

der Wind. | fteldheit.

Regen
in Lyucn,

i*
3

4

5

6

7

S

9

ia

II

IS

«3

H

X5

30- t

- I

- o

- 8|

:|^
. ó
- 7i
- 7Ï

!•

- »
- 8J
- 51
- 4i
- 41
- S\
• 5
- 5
- 7
- S

7
. i

- «s|

- 4f
I

- 35

:Ji

- -i

28.1 1

29. o
J.S.III

>9 u

441

40

42i
43 i

41*.

37

S7f

NNW 4
4
4

WNW2
t—- 2

a

WZW2
z

ZtO
z

Z2W
ZW

wzw
w

NW
WNW X

X

i
2

WtZ 4
WZW8

6
W 6

6
6

4-^ 4WZW6
6
4
4

ZZÓ 4
ZZW 4

Z 4
ZW 10

• 6

WZW 4
4

Z 6
6

WzW 6

4
&

4
4
2.

NW

Zeer bctr,

Omt held.

Betrokken
Zeer bctr.

Omtr. hcMet
Zeer bctr.

Omt, held.

Zeer betr.

Betr. regen

mist

Betrokken
mist

Betrokken
Zeer bctr.

Beciokketi

regen

Betrokken

Zeerbetrokk.

Betr. regen

Betrokken

Zeer betr.

Betrokken

Zeer betr.

Omtr. heldcE

Zeer betr.

Betr. regen

Zecrbcir«kk.

Omtr. helder

Betrokken

Zeer betr.

I
NC
N. licht

I

N licht



WAARNEMINGEN
J A ^ U A R T, 17S3.
Thcr- KragienSt
mom.

I
der Wind.

Lugtsgc-

Itcidheit.

SI . 6

Hoogftc Barom.
Laagftedito

IMiddelb. dito

Hoogftc Tlicrni

Laagftc dito

Middelt, dito

Betrokken

Omtr. helder

Bcirokktn

fneeuw
Betrokken

fnceuw

Zeer betr.

Betrokken

fnecuw
Betrokken

Zeer bctrokk.

Onitr. helder

Betrokken

Zeer berrokk.

Betrokken

Zeer betr.

Betrokken
Zeer betr.

Betrokken
Zeer betr.

Betrokken
Zeer betr.

Omtr helder

Betrokken

Regen
in Lyncn

1

LDC

T N 1.

3il

regen

Betrokken

Zeer betr. ' t

Gemidd, Barom. 29 D. 6^,^ L.
- - - - Therm. Z^-.éG^-

't Gevallen Water 16 Lyn.

üitwaasfeming niet >VAargcn*

Dagelyk(che kragt

der Winden 3^J.



OP ZWANENBURG.
Da- Baro-

illdt.

5^.



gen

17

dl

WAARNEMINGEN
F E B R UART, 1783.

Paro-
I
Thcr j KragtcnSt.

|
Lugisgc- ( Regen

mom. 1
der Wind. | fteltheid. | in Lyneihmee.

30 6

é
- Si
- 4f
- 3i
. as
- 1^

a

ap.

30.

11}

I

- o
29.1 IJ
- .o|

- 8
- 8J
- 7I
- 4
- 4

: tl

- H
- 8l

' ^^

- ia
- loi

- 8
8J

9t
P
g

o
4t

40

39
41"

.<i7

38
42
42

39
4*

43
43
46
44
445

47i
40
49
49
48
•

40Ï

38f
531
.6
3i§

32

33

33

37

37
38
3'

6

31

NNO 9

a

N 2

WNW2
a

• ... o
W %

2

WNW4
2

ZW 2
4

4
^VZW6

6
W X

a

ZW 4
WZW 8

8

NW a
—— t

4
NNW 2

"n" 4
NtO 4
N 4

NNW 4
WNW6

6
4

N a

NO %

ZO 2

Betrokken
2^ecr bctr.

Omrr. helder

Zeer betr.

Ümtr. helder

Zeer betr.

Betrokken

Zeer bctr.

Betrokken

Zeer betr.

Betiokkeu

Zeer bctr.

Betrokken
Zeer betr.

Betrokken

Omtr. helder

Betrokketi

V(L

LDd

poogde Barom. 30^D. 6JL.
iaaglle dito

iVIiddelb. dito

Hoogfte Thcrm,
l^aagfte dito

I^Üddelb.dito

28 - «ï

29 - 7l

49
Gr.

Gemidd. Barom, 29 D. 8ï| t,,

- - - - Therm. 41 jg Gr.
't Gevallen Water 18L.
't üitgewaafleaidc 1

1

Dagclykiche kragt

der Winden 3,?,

i



OP ZWANENBURG.MAAR
jen

f Baro-
(
Ther- i

I met. I mom. |

KragtcnSt.
der Wind,

r, 1783-
Lugtsgc-

fteidhcit.

^9' 5i



W AA
M

Baro-



o

I Baro- . ~1 her- I

met. J mom.
|

Baro-
met.

ZO, n
- - fl|

-
3l

' Hl
- 5
- S\
- sk
' 5
- 41
- 4i
- 4
- 4

: ^- 54
- 6i
- 6i

- 5l
- 4i
• 4;
•

31
- 25

«I

- H
- li
- 1]
lp. XI

:?l
- 7
- 75
- Pi
- iiJ

30. i
13
4

. 2

- 2
- 1?

- O

• pi
30. o
- li
- 2J

P Z W A N E
A F R L L

Iviagc ca Sl.

der Wmd.
-Iher

mom.
4'>

Sl

44
4*
5*

47
41

ƒ*§
4Ö
5t

55
45§
4*

n3
40
40
4a
38
38

4P
43
43
53
46|
43i-

53|
4«

4S|

56''

52

S^

53

59
ƒ3
i)0

55§
XI

50
58
41

47
5*

49
45§
43
42i

VV'cN
W

zw
w

*INw'
OtN
• ; • # •

. .u .•.

NO
N

NNW

N

NW

ZW
NW

i

2

2

2

O
%

z

'o

o
2

t

2

4
4

2
2

O
O
£

1

O
O
o
o
2

2

O
2

4
2

2

o
2

2

2

t

. . . . o
WNW2
NW 2

ZW 2
WZW 2

NW 2

W NW4
4

ZO
o

zzó
ZW
zo

N
NO

N B ü R G.
, 17^|,

Lugcsgc-

itcluheit.

Zeer bctr.

Omtr* helder

gen
L^iien.

I
Re

} liii

J

^C

Helder

beu mist

Omir helder

Heicicr

Zeer bctr.

HeJdcr

iicirokkcn

Omtr. helder
Heider

Omt.hdd.
Helder

Omt. held.

HcJder

N licht

EDC

Omtr, helder
Zeer betr.

Betrokken
^ecr beir.

Betrokken
HeJdcr

Omtr. helder

Beir. mist

Betroiikcn

-— regen

Helder







Da*
gëh.

I
Baro-

I
met.

WAARNEMINGEMET, 1783.

1
Lugtsge.

N
Ther-

mom.
jo. o
- o

- loj
- 9%
- 9l
' 9i
- io|

- '^
o
o
I
'4-

1

- O

30-

29,

- 6l
' 5l
- 6^

- 8

- 9
- io|
- lOi

9i-

71
6

54
61

61

61

H

4
O
o

HoogftcB&rcai.

Laagllc dito

Ivïiddclb. dito

Hoogde TiKrm.
Laagite duo
iVliddclb. di((>

KragtcnSi
der Wind.

2W~~
NW
NNW
N

NtO

fteidheit.

NO

OtN
NNO
O

NO
Ot/
zw
N

NNW
N

NtW

OtN

NO
ONO
NO
NNO
ZO

zw
N

NNO
N
ZW

WtN
N W

30.D

29 - S

29 - 9|

NNW

X

2
2

6

4
a

8

8

6

4
4
6
6

4
2

2

2

4
4
4
2

4
4
2
z

2

4
4
4
4
2

2

4
z

2

6

4
2

2

2

4
2

Helder

Betrokken

Zeer bctr.

Helder

Omtr helder

Helder

Omtr. helder

Betrokken

regen

Betrokken

Zeer betr.

BeErokken

Betrokken

Zeer betr.

Omtr. helder

Zeer beir.

Om:r. held.

Regen
iii Lyncn

N. lichc

LDJ

d. wl.

3

NC

N. üehc

Gcmidd. Barom.
Tlicrm.

't Gevallen Water
Uitvvafcming

Pagelykfche" kragt

dsr Wüidcu

uiL.30D
53x^Gc.

48



o

gen
Bar«-

mct.

P z

Ther- .

mom.

W A NE
U' N 'T
Kragt en St

der Wind

NBÜR
j

1783.
.

j
Lugtsgc-

G.

fteldlicic.

Regen
in Lyncii.

2y. I i i

-ili
- I'i

- loj
- 10*

•' 9

- 10
- 10
- lol
30. o

- I

tl
1 3

- 1

z-
> s.

- i o

19ui
- vi
- i«i
^ !8i
- 71
- 6i
- 6i
- 6i
- 6»

- 7i
- 7%
' n
- 81
- 9
- H

- 7

- n
- r^
- 55

5'^
56

5?
.56

63
61

61

69

$^^
65

?3
62
61

6f
^9
60

66

;8

56
61

5»

59
63
5-Ó

57
6c

56
f8

5^
f7
60
62
(5i|

641

66h
'

^4
62,

6i.

62.

NcO

NO
ONO
I^NO
ÖNO

' O-
QNO
O

1

'2

1

1

2
. ^'i

wzw«
:
—

^ 4

KW
; W

WNW
N: ^' w
NNO
N

NW

1

b
z

2

2

2
£

2

2

. 2

WNW X

WZW 2

ZW. 2

6
8

t'

2
o

4
6
SI

4
X

j>

2

2

2

'nInw

zzw
ZW

z^o
ON o

z

Betiokkcn

Omcr. helder

Zeer betr,

Omtr. helder

Zeer betr.

Omtr. heldrr

Zeerbetrokk.

Berr ' regen

Becrokken

Zeer beer.

Qmcr. helder

Zecr-betr.

Betrokken

Qmf. held.

Zeer betr.,

Omtr. 'helder

Zeer betrokk.

Betrokken

——
- rrgen

Zeer betr.

Omtr, helder

/Teer betr.

Betr. rej^en

Zeerbcrrokk,

Oinc. béid.

Berr.drmdcE

1
ZccT beir.

! ^

EDC

(^1

^i

vc



gen

w
Bafc* -y

17

so

SI

S2

34

as

a6

s8

»P

30

A A

Tlicr-

niuiiK

R N E M
V N r

i dei Wuid

- 6*

- 8',

"
/ 4

. ti

- ?i
- 71

- 10',

- Mi
30. .•

- '-i
- 3^

- iJ
- y.
' 3i
- 3

li

- H
- %

- 34
- 3i

\ 64

j
.Va

I

5iJ

6(

57

55

i

^^

$6]

I

5^

f4i
f/i

Ö4i
55

61

6}

/o

6
,

2

6t

ÓI

öi
ói:

63
6y

6 1

31 6s

ZïW

zo

z/.w
,v Z A
i\ w
N

NNVV
N

NNW

NtW

N
ozo
N

NW
N

W

WNVV

N

4
o

&
6
6

4
1

3

2

t

2

3

t

4

4
t

I

%

1

1

2

a

3

z

t

2

3

X

2

s

1

2

2

3

t

l

I

2

2

3

l N^G EN
I Lumsgc {

^ccr bctr

Be r. ftgeo

Zcct beir.

Berokken
ittcr bar,

Octiokkcti

Rcgcll
fn Lyncii.

ilecr betr.

Heirokken

Zeer berr.

Omtr iicidct

Dampig

Helder

D-nipig

Ikldc-r

Betrokken

Dampiff
fjcidcr

I'ampig
Zeci be:r.

Beriokkeii

Omtr. helder

LP<[

NC

Hoogftc Baroiti. 30 D. 3|L.

Laaglte duo 29 • 4i
Middelb. dito »9
HoogfVe Therm 7 ;•

}

Laaglle dito s 's Gr.

Gcmidd, BaroiT». ipDrpjgL/
- - - - Therm 6l,É ^ r.

't Gevallen Water 17 L. ,

*t Uifgewaademde 47
JDai:elyk(che kragc

der Wüideii SjJ,



UI'



W A A R N E MJU L r,
Ther- KragtenSt. I

mom.:; der Wind. |

INGE N
1783.
Lugtsge-

fteidhcit

Dampig
Omir helder

Dampig
Omt hc/d.

Betrokken

Zeer betrokk»

l3errokkcii

Omtr helder

Zeer bctr.

Betrokken
Zeer betr.

Omtr. fieider

Zeer bcrr.

Omtr. helder

Zeer bctr.

Betrokken

Zeer bctr.

hetrokken

Omrr. helder

Betrokken

Omtr. helder

Helder . ^

Omt. hele

Betrokken
Omtr. helder

Helder

Omt. held.

Regen
in Lynen

IToogiftc 13 arom.

Laaglle duo
lyiiddelb. dito

Hoogae Therm
Laai^ile diro

,Mid(ieib.duo

Ü. OjJL.Gcmidd.Barom. %'

Tbcrm. 69,1 Gr.

't Gevallen Water i* Lyn»
Uitwaasieming 55
Dagelykfche kragt

'der. Winden ö rüitn.



gen
Baro-

met.

30. 4
- 3i
- »i
- 'i
2p.11

- 95
- Ql
-loj
- 9J

- «^
- 9

I
' 3

I
X
2
3
4

i

30

a9.11-

- '^i
. 9,
« 10
. io|
- IO|
-l«ï
- loj
- II

- lli
30. o
29 I'J
- Il

- 10
. 3

• 7l
- 8i
- 91
- 10.^

- 11

- "j
- 113

30. O**

29.II1

30 o^
- 1

13

- 2*

- 2

P Z W A N E
A U G U S T Ü
Thcr- I KragccnSt.

mom. 1 der wind.

66\

70I
67
67

73i

78
72

70I
661
62§
63
64
64
73
70
Ö7
71

64
69

^J61
69
67
Ó5
67
6i

ƒ9
59
ys

68

59
61

S9
60
6.
ói
60
óz
61

NW
N
O
z

zzw
NW
ZZW*
wzw
zw
N

NtO
N
20

W
WtZ
wzw
zw

zzo

NW
WcN
WNW4

2

N z

4
4

NcW 4NNW 4

- 2
NW z

2
_

—

2

iXNVV 1

N B ü R G.
S, .7S3.

Lugtsgc
I

Regen
^teidhcit.

I
in Lynen.

Oinc. held.

Helder

Omtr.h wl.

ümtr. helder

Zeer bet. wl.
Betr. regen
Zeer betr.

Omtr. helder
Zeer betr.

Omtr. helder

Zeer betr.

Omtr. helder

Zeer betr.

Betrokken

regen

Betrokken

Zeer betr.

Betrokken

Zeer betr.

Betrokken

EDC

I
ï
3§

3

4
1

I

2



W^ JA R N E M I N G E N
^1 U Q U S r V S. 1783.

fltlthad>
^

2ctr hev.

Omr.ibcld.

Hddcr

Omtr. hcWer
Hddcr
Omtr. icldcr

Zeer bctr.

Betr. rcgco
Zeer beer.

Betrokken

Rcfrca

Hoogfte Barom,

Laagitc dit9

Middelb dito

Hoogite Thcrin

Laagft: dito

IVlidddb. duo

o

5

6S:t
Gr.

—^- a. wi.

Betrokken
-— d. wl.

Zeer betr.

Cftitr. helder

Zeer bctr.

Omtr. helder

Zeer betr.

Otticr. helder

Betcokken
—^ d. vvl-

^ wl cht

Zeer betrokk.

Hddcr
Omtr. hd Ier

/.eer beer.

Om.r. helder

Hdd^c

Geraidd. Barom. 29 D. iTii§ L.

- - - - Theim 641e Gr.

*t <levalleii W'^tcr 54 L. ,

't Uitgewaafle nde 4S

X)agelykJche kragt

dcc Wiudeii i|.



Da-
gen

i4-\

\

&P Z tv A N E
S E F T E M B

Bar^- j
Tiler Kragi en St,

mcc4
I
mom.

j
der Wind.

3o« 'I

I



Da-
gen

W AA
SEP

Bato. j Ther-
met mom.

R NE M I

TE M B E
j

Kragt en St.

det Wind.

17

i

I

pi

f so

22

I

' 28

30

30. 4

- , 2
,

29-111

i*f

-' 7
- 7
- 9\
- II

- io|
- 91
- 81

- 8J
- 8|
- 8i
- 9
- igJ
- "i

30. I

- 3
- 3l
- 4
- 3§

-^ I

h
- 3l
- 3l
- 3l
-

?l
- 3i
- 3J
- 3J
' 35
_ o

O
- »f
- 2#

5Ji

61

5^
Ö3I
622
61

64
6%
61

Ö7
61

?^
o&

57
5f
63

^9

55i
63

5J
56
58

f6
54
6^1

57
56
64

59
58
631
60

5^

5H

62

^/|
f4
60

57J

Hoogfle Barom. 30 D.
Laagft? dito 29
Mmdelb. duo 29

Ilcogftc XKetm.69§
J^aagfte dito 'f2

Middclb.diio óo-^

NtO
ONO

2 ZO

2ZW

ZO

Z
z\v

N
NO

ONO

NÓ
'

O

%

z
X

X

%

, o
o

4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
&

2
o
o
o
o
o
o
o
o
2

2
X

O

2

2

2

2

2

2

2
X

ONO 2

ONO
O

ONO
O

NG E N
R, 1783.
Lugtsgc-

Iteldheic.

Betrokken]

Zecrbctrokk,

Omtr. helder

Zeer betr.

Omtr. helder

Betrokken

Zeer betr.

Omtr helder

Zeer betr.

Omtr. helder

Betrokken

Zeer betr.

Omtr. helder

Eetrokken

Omtr. helder

Zeer betr.

Omt. held.

Helder

Rcgcft
in Lynen.

LOC

N. licht

N. licht

Gemidd. Barom. 29 D. löj^L.

Therm. 59I Gr.

't Gevallen Water 5 i Lyn.
Uitwaasfeming 26
Dagelyklche kr^t

der Winden 3,



gen,

3

4

5

7

S

10

II

12

«3

14

15

I6

Baro-

mcc.

P z
o c
Thcr-
mom.

W A NE
TO B E
Kragt en St.

der Wiud.

N B Ü R G.
«, 1755.

30- H
- 'l
- 'i
. O
29.I1I
- 11

30. O
- o

' - o

i- II

- i^i

. 7l
- ?>ï

. 8|
- 18I

Ti

- ,8f

jo.

I

'3
1 +

lï
I

24

2$

3|
- 3^

li

29.1u
30. o

- 1 2

%

3

34-

52
62

58I
53
63
56
5^8

63
58

571
65
60

59
^'3

60

f7
63
62

52
52

48I
4il
47
45
5*4

49
50

54
51

45i
54
49
48

54
5<>

47^
54l
fo

47
53
52
52
55
^3

5^

f2

^(1

2

. . • • o
NNW 2

2

N\V i '

W 1

WZW2
2

ZW 1

ZtW 4
ZWtZó
ZW 6

2

4
4

4
2

,* V

2
2

2

2
2

2

2

2

2
2

2

4
4
2

2

2

.... O

NNW t

.... o

, , . . o

N a

.... o

.... o

.... o

.... o

.... o

ZZW

WcZ
NW

NNW
O ZO
ZW

ZZW

ZW
ZZO
zo
o

zo
o

j
Lugtsge- ( Regen

_[_ Iteldheit. ( in Lyucn

Helden

Omtr. helder

Béirokkcn

Oun:r. helder

Betrokken

Zeer betr.

Betrokken
Zeer betr.

Uecrokken

'Zeer betr.

"Betrokken

Zeer betr.

Betrokken

Omtr. helder

Zeerbecrokk.

Omtr. helder

Betrokken

Helder

Betrokken
Zeer betr.

Betrokken

Omtr. helder

Betr, mist

Betrokken

Omtr.. helder

Betrokken

Zeer hetr.

Betrokken

Z?er beti:.

EDJ

5



i8

^9

so

fti

ü%

P3

«4

*S

»6

«7

a8

^P

l«

31

Da-
I

Baro-

jgcn
j
met.

, 3
.**

al

ai

n

WAARNEMINGEN
O C t O B E R, 17S3.

- 1

- I

- I

- 1

o
99' ui
- *ii
- io§
• 10
- 9
- 7i

- ^

- 7i

- 8i
- 71
- ^i

- K
'

7
- ó
- 6i
- 71
- 9\
•

5>4

- 9
- 9

- nj
X

3
4

I

30.

Hoogde Barom.
iaagfte dito

Middelb. dito

Hoogfte Thcrm,
Laagje dito

IVIiddclb. dico

Thcr
mom.

4?

49^
4öi

43i

49
49
^1

53
56

^J
fi

4/1
41

49
47
54
^^
49,"

49
Ó5
f3
50
f^

5*i
Ji

^3

4yl
4«

3

'?'
4^

48

>-o

45J
4yf
5oè

4f5
Si

43

I
KragtciiSt.

J
der Wind.

O

ZO
• •

z
zw

1

2

o
2

o
2

ft

4
ZWiWi

2

i

2

o
2

ZW

zo

• • • •

zo

zw

NW
zzw

zw

WtN
WNWi
ZZW
zw

w
ZW

zzo

Lugisgc

ftclthtid.

terr mist

Htidet

Regen
in iLyuei^.

mist

Helder

Omtr. heldet

mist

Betrokken

regen

Betrokken

mi SC

Betrokken

mist

Betrokken

Zeer bert.

Omtr helder

Zeer betr.

lietr. regen

BeiLokken

Zeer betr.

Betrokken

Zeer betr.

Betrokken

Zeer betr.

I
-

2 Om:r. helder

6

I
N. licht

30 D
29 -

20 - i«

4

4L.
6

6
8

6
2

2

2

2

2

2

Gemidd. Harom. 29 D. tijf L.

Gr.

L. .

LDC

t

i

1

6

^5 ? ^
41 > Gr.

53
^

- - Therm.
't Gevallen Water

*t Uitgewaaflernde

Dagelykkhe kragt

'der Winden

53

13

!«•



Da-
gen.

}Uaro-
I

- lil
- II

- Iz

- II
- II

- loi
- loj
- lo'

- u

30. o

I

il

il

. t

: li

29.10I
- 9\

- 6
- 5
- 4i

- 1

. ai
- 4i
- 5J
- 23

28.Il|

- i
- n
- »j
- 7'

P ZWANENBURG-
N O f^ E M B £ R, 1783.
Ther I KragicaSt. j Lugtsgc- 1 Regen
mom^ I

der Wind. | fttldh^it . | in L yucn.

3/.

49
42

41
48
451

? I

52

3 f
43
4^

:^^

4'-f

39
4+
40
3^
40
3^
^»

37

?5l
37
39
38
3cJ

4>

43
45
46|

43
4a

4r
4i|
42

45
4»

47
44
4»

39|
48
3(5

42

49
4i

ZZO

ZO

OZO

NO
OxMO

NO
ZO
ONO
NO
O

OZO

O

NW
NNW
NW
WZvVi2

2
-,— 2

N W 2

WNW4
z

Z 4
ZW 8

NW

W
ONO
ZO
NW
ZW

Omtr, helder

Helder

Omt. held.

Melder

Ome. held.

Betrokken—— mist''

Betrekken
mist

Betrokken
HcJdt-r

Onitr. helder

Held

EDC

i^cer betr.

Betrokken

Bctr. regen

Zeer betr.

Beer regen

Zeer betiokk.

Betrokken
Zeex beer.

Omtr. helder

Betr. regen

Zeer betr.

betrokken

vc

I

N licht

I

I



Da- Baro-
meter mom.

W A A R N E M I

N O 1/ E M b E
Thcr-

,
KragtcnSc.
der Wind
" Z W 6

WZVVio
6

6
6

2

2

lp. ój



,WANENBÜRG.
C E M B E R, ijHj.

der VVuid. j Iteidhcit.
Regen

' 4



WAARNEMINGEN
,D E C E M B E Ry 1783.

mee.

Thcr
mom

»^ ^ KragtciiSi

i,
f der Wind.

JO,

i»?

18

ÏP

^o

ai

^»

93

»4

^S

a6

?7

»8

kp

30

2

I

3-4

!

-
. j

- 9i
- 9

'oi

- 10^
- «i
- «

- 41
- J
- »2
- O

2 8.11 f

4
Vl
5
5

9i
lol
loj

9$

10»

io2

:^7

34
35

53
x8

30Ï
42.

3(6

34
34

ar§

*7'

i7i

ó

3Q
3^
.30

26
28
21

19
21

19
II

11-

l5

If
16

iO

91
'51
6

S

II

12

HoogftcBarom.
Laagltc dito

Middelo. dito

Hoogde Thcim.
Laaglte dito

Midddb. dito

ISfNO 2

i— i

vi ^ • , o
. • . . O
. , . . 6
. . . « O
. 4 . • O
WZW 2

WJSfWi
• • • « o
. • • . o
• • • • o
• • • • o

1

2
2
2

2

1

4
6
a
1

2

X

2
o
o
o
o
o
2
2

1

O
o
o

1

1

2

4
2

20
zzo
N
O

ZtO
z

zzo
zo
o

ONO

NO

zw
z.

o

Lugtsge
fteldheii

30D
28 -

29 -

23 s

112

Betrokken

Onitr. hcldct

Zeer bctr.

0»ur. hcJder

Helder
Cuitr helder
Helder

Zeer b«r.
Betrokken

Regen
in Lyticn

fnccuw
Betrokken

LDC

NC

fneeuw
mist

Omtr. heUer
Zeer betr.

Helder

Omtr. Kelder

Helder
Betrokken
Omtr. helder

Zeer betr.

Betrokken

ËPC-

Gemidd. Barom-
Thcrm.

't Gevallen Water

Uitwafeming niet waargen.

Pagelykfche kragr

19D. ITiSL.
301^ Gr.

15 L.

der Winden^ iij.





gea. f

Baro-
mct.

W A AR NE MINGEN
y\A N U ^ R r,.i734.

I

KragicnSi l Lugtsge-

i
der Wuid. 1 iteldheic.

ï7

18

lp

.20

il

s»

23

H

QS

26

27

ap

30

a8. 81

- vé
- 10

- M

- 1

2X

5l

6i
61

6f
6\
5k

3i

;l
6
öi

7>
8J

9l
S^l

11

Ui

i.

2
- 1

10
- (

}0.

9l

9

ïol
3

t S
'4^

34
2

Hoogftc Barom
Laagilc dito

Middelb. dito

I-loogfteTheim. 39
Laagde dito 9
lyiidddb. dito 2i

Tücr-

af

sr

3*
18

*^

3i.
*5,
»7

3*

39
27 1

oOi
29

*7l
»9
iB

50

£8

^5

Zil

.ój

34
3*
28

33
2H
26
28
:6|
18

21

ao

19
22

7l
14

14

14
3»

34
^4

30D.
-8 -

29 •

sa

NW

r •

!0

NW

N
NW
W

WZW

W
NW

NNO
ZO
ONO

'nw'

NNVV

44 L.

8i
6|

Zeer bcir.

Beer. ifnccuw

Zeer betr.

Iktroicken

Hddcr
Bctr. mist

Betrokken

Helder
Betrokken

^ccr bctr.

Helder

Zeer betr*

Betrokken
Zeer bctr.

Betrokken

Omtr. hcjldcr

Helder
Betr. mist

Betrokken
Zeer bctrokk.

Betrokken

Helder

Betrokken

Helder

Betrokken

Omtr. helder

Betrokken

Omt. held.

Helder

Regen
in Lyneta

NC

^,

8

O
2

2

O
O
O
O
O
o
o
o
o
o
&

1

z

2
2

Z

2

2

Z

2
2
X

z

2
2

Z

2

2

2

X

*
1

2

2

O
2

2,

t

Gemidd. Barom. t^D, Pti^*
Tl.erm. aóx^Gr.

't Gevallen Water i o L.

Uitwaaleming niet waargen.

Pagelyklche kragt

der Winden 2i§.

KÜ(H



OP z
1 ¥ E B
Da- f Baro- f Ther-

S^n ƒ met. mom.

W A NE
R Ü A R
KragienSi.
der Wind.

N !? ü R G.
r, 17S4.
Lugtsge- j

IteJdheit.
\

Rcgcfi
iti Lynen.

30.

14

15

16

30- 44
- 3

'h
3

\

t
29. 8

-1
- 10

- 9%

- io|

yi

I

X

i4*
- f
- 5Ï
- 5f
- 6
- 6i

•P
- 7i
- 6J
- 6|
- n
- n
- 9i
- p;
- n
- i^i

34

30 •

i6

35
3ó
30

33
32

V\
3*
33 ^

24 !

3*
3^
31

34
34
30"

34
I9i
ip|

23
i;i

?^

14
10

17

H
16

25

15

23!t

*5

ZW a'

NNW 2

N. 2—u 6
"

-—•- a—
\ ^

" W| 2—i- ^'

WZWi'
ZW 6

6

j- i

o
o
1

z

1

-.1.

ZO

wzur~a

'WZW

z
N
O

zzo
zo

ozo

o

OtN

o
ONO 4
NO 4
NNÓ 2

bctr.misc

Betrokken
Zccr bctr'okk.

Om-^r. helder

Zeer betr.

Becfokken
Zeer beer.

Betrokken

-—
^ foceuW

"Bctrofclcen

2eci! berc-

Betrokk tnist

Betrokken

Zeer betr.

Omtr. helder

Zccr betri

Betrok k. mist

Betrokken
mist

"'pmcr. helder

;:Hclder

Betrokken

vc

i



WAARNEMINGEN
F E B RU A RT , lyb^.

Da-„|.9aF0-
;

|
^hcr 1 KragtcnSt. i tugisge

gen met. ,1 mom.
1
,jder Wind.

| fteltheid

34

5j

•7 1



Baro-

mec.

P ZWANENBURG*
M j^ A R T , 1784.
Ther- I KragtcnSt.

|
Lugtsgc- f Recreftt

mom.
I
der Wind.

| itcldheit. |iii Lynei».

- 10

30. o
- o

1

8p.Il|

- 8

: ^1
- 71
- 8

- 61
' 4i
' 3i
- H
- 3
- 6
- 2|
- 3
- 3^
- 3l

r 3^
- 3i
- i

- 4i
- 6i
- 6i
- 7
- 8|
- io
- 10
*• Joi
~

'Oi
- 10

r 9l
- Io

- lol
- 10^

lol

1,30.

»i

34
3f

33
36
33
3-

37
32^

351
3Ö

37
34

39I
}8

^8

43!

^\
475
43
40
43
40
3Ö
42

43

?4
35

3$
31.

36

:3
32

37
^7
3^-

40
;4
?3

37
34|
32

36
34

39
i5i

NtW
M
^Jw

wTw
zfu-

zlo
zw

2io

ZtO
zzw
zw

NO
NNW
NW
NNW
NW
WNW z

WtN 2

W

NW
NINW
N

O

O NO
O

ONO

Uctrokken
Omir. ÜeJder

Helder

Zeer betr.

Betrokken

Helder

iictr. mist

Zeer betr,

JBeti-okken

Zeer berr.

Omtr. helder

Bctrokkcrn

Zeer betr.

Omtr. helder

Berrokken

regen

fneeuw
Betrokken

Lmtr. helder

Zeer betr.

Omt.heid.
Zeer betr.

Betrokken
Zeer betr,

Omtr. helder

Helder

Omtr. helder

Helder

Ome. held.

Zeer beir.

Helder

.

V£

3§

N. lieht

LGC

dï



.WfiAHA Ig'lSf E M f N G EM A 'A R r . 17^4.
Lugtsgc-

ftcldheu

O
o NO
O

N

Regen
m Lyncn

i ctrokkeii

<^mcr. helder

Helder

öccrokk'n
Zeer beer.

Metrokken

,/eer bctr.

Omtr helder

betrokken

Zeer betrokk.

Onur. helder

Zeer bctr.

Om^r. helder

Helder

ümt held.

Betrokken
Omt. held.

Betioki^en

— regen

Betrokken

Helder

Onur helder

Benokkeii

NC

II

lO

EQC

Hoogfte Barom
Laaglle dito'

Middclb. dito

HoogftcTherm. 4^

Laagde dito *^4

Middclb. dito 3^^

7 ^

7azi betr.

Gemidd. Barom. 29 p . -

- Therm. 34 ïI ^^
't Gevallen VVarer ij Lyn.

Uitwaasfcming 33
Dagelyklche kragt

der Winden 3.



o P

gcn_

Baro-
mec.

19. S

9i

9
6§
8

8

9l

3
4
s
4.

li

il:

30,

-
I

- Il
- io4
- loi
- ui
-lil

30. if

- Il
- a
- o

- 9
- 8
- 7J
- 6i

:3
-

4J
- H
. I

X
4

- I

- 3

: fi
- f
- 5
. 6

- 7f
- 81
. 8i

z w
Ther.

|mom.
I

'26

23

33
3i|
32
40

3ÖJ
34
3ó|
3rl
3iJ
40

3xi
32
38

3$

35Ï
^^'
3Ó
35
41

36|
34

43ï
3^

37§
41

37
3^1
42t

41
41.

431

39i
39^
43'.

3^1
38

41-

42
37

4}l

^\
,462

41I

N E
R / L
KragicaSu
der Wind.

N 6

4
2

2

2

X

2

2

1

2
X

Z

t

z

2

X

2.

2

&
2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

4
4
6

4
8

6

4
2

2
z

2

2

W'NWï.
NW i

NO 2

ZO i

ozo

z
zzw
zw
NNO
OZO
Z

ONO
NO
OZO
OcN
NNO

N
NO

NNO
O
NO

NNO
N

Z
ZtW
zzw

zw

OZO
OcZ
NW

N B ü R <J,

Lugisgc-

Itcidhgit»

Zcjt beer,

Omtr. helder

ZcftT bctr.

Beer. faeeuw

Omcr. helder

Betiokkcn

Omtr. helder

Üctrokken

fneeavr

Omt. held.

Zeer bctr.

Rege.
in Lyuen.

Betrokken

Ome. held.

Zeer becir,

Omtr. helder

HcMcr
Betrokken

Omtr. helder

Bctr. regen

Betrokken

Omtr. helder

Betrokken

Zeer betr.

Omtr helder

Zeer betr.

Omtr. helder

Zeer betr.

Omtr. helder

berrokken

Omcr. helder

f vc

N. licht

i

N. licht



w

gcu
j
Baro-

I

J
nieter

|

;
*'»'

^9 8|

- 8

lp

20

sa

a3

«5

%6

a?

»8

»P

30

- öj
- 9
- 9
'

'I

- H
- lO

- PI

:f
- loi
- 81
- 8|
- 95
- 9l

- n

: Il

-»IO
- Il

. 10|
- \o\

- 9l
- 8|

-- H
- 7\
- 75-

- 7\
- 7i
- 9
* lol
- uj

o
o

30.

2$>.li

A A R N E M IAPRIL
Ther- l KragccnSc. 1

mom.
I
der Wind. j

40

43
45

4»i
46I

^\
43|

471
45

46I
4f
45
48
4^\
471
49i
47
47
51

^^
472
43

^S
41I

44
4t

43^

49l
48
46^

53^
49;
4Ó
5il
4B

4+

:^f
43^
51

47

ONO

W
WtN
zw

zzw
WtN

zw
W 2

WtN 2

WZW 4
8
6

6

WtZ <>

ZW 4
ZZW 6

WNW6
4

W 4—- 4
2

WZW*
z

2

ZZW 4
ZW 4
Z 4

WZW
w
N

NNW
N

NtO

N G E N
, 1784.

,

Lugtsgc- Regen
ftcldheit.

I
111 Lynen.

'Helder

Omtr. helder

Zeer betr

Omtr. hcidci

Zeer betr.

Omir. helder

i Zeer betr*

Betrokken

Zeer betr.

Betrokken

Omtr, helder

Bctiokken

Zeer betr.

Omtr. helder

Zeer betr.

Betrokken

Zeer betr.



o P

Da Baro-

mec.

z
M

Thcr-
mom.

W A NE
E r,
KragtcnSc.
lier Wind.

8i
8

30.

»i>.

30

h

s

I

ui
n|
10
10

iOj

X
• *

X

29.11^
- 9§
- 9
-

5>!

- 11

30.
I
>
'A

3

25

Ü
3i
4
4i

11

4?
44
41^
415

44i
40
4'

45
4-

43
47
4f
48
fi
45"

48

49l
44
45
^8

S6
55

52
$6

53
63
60

S6

67I
48
48
56

57
49
55
53
53
58

53

6cf

f6
67
60

O
? w
NW
WtN

NW
N

2

4
t

4
6

4
-4

a

NNW 2- 4—— 2

NW 2
2

2

WNW2
1

i . . . o
zzw »

4
ZW 2

4
WZW8

4
W 4

4
a
1

2

1

t

2

2

ZO

ONO
Z
ZW
NW
WNW t

W 2
. 2

2
&

WZW 2

4
4—

—

X

... o
WNW 2

r- 9

2
. - a

,t7^4.

i'
Lugtsgc-

Pecrokkeii

Zeer bctr.

Betrokken

Zeer betr.

Bctr. regen

Betrokken

Helder

Betrokken
Zeer betr.

ümtr. lielder

Helder
Zeer betrokk.

Helder

Omtr. helder

Betrokken

Zeer betr.

Oiïitr. helder

Betrokken
Zeer betr.

Beer. tegen

Betrakken
Zeer betr.

helderi mtr.

Zeer betr.

Üetrokketf

Onur- helder

Retr. mist

Omi. held.

Regeh
m Lyncn.

vc

N. lieht

LDC



NG E N
784.
Lugtsge.

Omtr. helder

Helder

Onitr^ helder

Helder

Omcr. helder

Helder

Omt. held.

Zeer betr.

Omtr helder

Zeer bcrr.

Omt. held.

RCRCD

N.Ii'chc

Zeer betr.

Betrokken
regeii

Zeer berr.

Ome. held.

2

3
X

81

Hoogftc Barom.
.JLaagftc difo

Middelb. dito

Hoogfte Therm.
Laagfte dito

l\fiddclb. dito

30 D. 44L.
29 - 8

30 o§

41 >
60 >
4
60

Gr.

Gemidd. Tarom. 3©T)
- - - - Therm, 561
't Gevalien Water 20 I

't Uitgewaaflemde 50
Pagelykfche kragt

jici Wiiidcii ijl,

iGr.



Baro-
met.

30.
9

.1

I
il

si

1- 2

- ui

30. 5

* 10

r 9
- 9
- 8

}^
'- 61
- P4
- 10»-

- I0|

k*
- SI
- ?i

IIU

30.
i|

P z

Tbcr-
mom.

W A N E
u jv r,

KragtciiSt.

der Wind.

:H
»^.U

57|

Ö3
60
65
58
57"
6t'

6f-
70I
6S
63

61

571
62

57
50
59
5^

5^1
T9\

S4

6s
60
6o|

6̂1

^9
59

51^

^9i

64
60

15
60'

So^
Si-

S9

59l
60

63aM

NO
ONO

NW

zvv

NBÜRG.
1784.
Lugtsgc- / Regea

_Jlteldheit.
|

in Lyiien>^

^cer betr.
/

^'

Qmt. held.

Zeer betr,

Omt. heid,

Helder

Zeer betr..

Betrokken

Zeerbetrokk.

Betrekken'

Zeer betr.

Betrokken
regen

Zeer betr.

Betrokken

Zqqs: betr.

Betrokken
Zecr-betr^' i

Betrökkeiit !

Omtr. Kelder

Zeer betr.

Omtr helder
Zeer betr, \

Jierrokken' ^

^eer betr.

Omtr. helder

Betr. regen

Oetrokken

Zeer betr.

V<L

) ,2

LDC
2
I

•C3

è



W A

Da-
gcu

^
1 Baro- 1

J meter |



Da-
liicc.

P z
J

Ther-
mum.

2y.iiJ



w
Da
g?n

»7

,38

1

lp

20

J

II

fiX

I

ir

L

I

}

*P

3»

:l

Baro
met

'
I

n

:0.

Pi

9i
9

6i

4i

^i
4

4l
$1

Si
fï

Si

9

lil

ia

'IJ

lU
9l

74
8!

loï

I
4.

floogftc Baroin.

Laaèftc dito

Middelb. dito

Hoogde Therm.
Laagrte dito

Midddb. dito

A A

Thcr-

mom.
"

57

~

59
>-f

59
óoi

53

rö

64
2

63

59
59
63
61

57
6oi

57
58
60

5Ó
6{

6f

62

6i

65

5

64

70
65
6 +

66

6^1

59

6f

6*i

67
60
61

6i

öoi
^}

30D.

29 "

29 -

RN E M I N G E

KragienSt
|

Lugisge-
dcr Wind. | ftdd neit,

NW 4 ZccTbeTrT

N

4
6
2

4
2

o
2

1

4
4

W^W6
4
4
4
6

VVtN
W

'zo
z
2W

ZZW

w
NNW
WNW
NW

4
4
4
1

i

4
WZW4
ZW 4.

4
—^ 2

WZW 2

WlNW^
o
z

WNW
3 W
WNW
NO
ZO
ZZW
w

ZZW

ZW
w
o

3^

9^

Ome. held.

Zeer bètr.

Berr. regen

2^eer btir.

betr, regen

Zeer bctr.

Berrokken

Zeer betr.

Omt. held.

Zeer berr.

Betr. regen

Betrokken

^er bctr.

Omtr. helder

Betrokken

?.G.

ri

2

1

2

2.

ï.

1

2

2

z

2,

2

•2

2

2

2

2

Gemidd. Barom.
Therm.

't Gevallen Water

Uitwafcmiiig

Dagelykrchc kragt

der Wiudeu

Betr. regen

Zcwr bctr.

Betrokken

Zeer betr,

Omtr. helder

Zeer bexr.

Omtr. helder

Zeer bctr.

Betrokken

Regen
iu Lyneti

NI

N. licht

1

Eü(L

I

10

29 D. TI L*

ó'xIGr,
31

45

Si.



Da-
ƒ

g«ii /

P Z WA N E N 'l

A U G ü S r U S y

Baro

mee.

30. 2-

;|
: i

- l\
1
4

- i

4
z
iz

- O
29.1 il

- lil
- 10
- 10

- 7\
- 81

- 9i
- 10
- 10!
-II!

30. ï

rhcr.

mom.

óo
Ö3
65
6j
6}
69
66f
é6

74
68
6Ö
71
é6
64
66
63

59
61

541
5^^

5fi
5^^

3
•4



BaTD-

W AA R NTE M I J^G E N
J U G U S T ü S^ 178=.

fmom.

I *y

105
- iOj
- li

• II

I'J

- IJ

- II

- 10!

}0.

- o

- 7l
e 6
- 6

- 6
- 6
- ^!

- 9J

- n
- 8§
- PI
. io|

29.111
- n
' 9
' n
- 6
- 7l
- 81

- ^1
- io|
- ui
- 9ï
- 9
. 8J

59
óo

57
59
55

57

59
óoi
66

<J3

63I
f9
59i

S7l

57f

5^i
57
fP

Ö3J
00

58

57

5Tk
57
56

57

59

59

591
5^

I'S

61

5Ö

Ó2

Hoogfte Barom. 30 D,

Laagfteditp 29'
M'.ddclb. aUo ip -^

Laagfte dito 49I
^

Middclb.duo 61 *

KragtenSc.
4er Wind

WNW~2
NW 2

NNW
NtO
N

NNO
NO

ZW
• • • •

O
NO
NNO
NO

N
ZW
zzo
NNW
NW

ZW

NW

NNW
ZW

wzw
NW

ZO

ZW
> 3J L-

6

lol

.Gr.

Lugtsgc.

fttldheit.

Bctroiken

Rcgm
iiï Lynen

Omtr helder

Zeer betr.

Onuri helder

beiro^ke^

— regpn

Becrokkea

Zeer betr,

Omtr, helder

Betrokken
regen

Omtr. heider

Bctrorkkeu

-~^ regeii

Betrokken

Zeer betr.

Betrokken

Zeer betr^

Omtr. heider

Zeer betr.

Becrokken

Zeer betr.

Betrokken
Zeerbetrokk.

Omtr. helder

Zeer betr.

Betiokken

Zeer betrokk.

Betr. reg<

Gemidd. Barom

Eö^

vc

49 D.ïii* L-

60ïê Gr.

Uitwaasfèmmg 3*
Dagelykfche kragt

der Windca »!•

- Therj?!

't Gevallen Water



Da-

£5»

OP %
^ £ P

Baro- '

j
ïher-

met. mom.

WANENBÜRa
T E M B E R, i-b4.

29. 8i

30.

-:•
- fi

- 2|
- si

- t

- 2l
-

»l
- 3J
-

31
- 4
- 4i

: ^
- 31

: k
- 3
- 3
- 3

3
- *f



gen

W A A
SEP

Baro-
I
Thct

ifact

[•' i ' Baro- j

1 J ifact.
I

R NEM I

T E M B E
I

Kragt en St

mom. der Wind.

jo.

V- 1

«f. o
Ip.Ill
- lo|
- 8I
-^ 7i
. 6

- H
' 91
- II

- Mi
- 10|
- 91
- 8|
- 6i
*



Pa-





P/J^."^ A NE NB ÜR GNO yjEMBER, 1784.
Lugrsge-

fteldheic.

Betrpickep

Omtr. helder
^eex bctr.

Omtr. helder

Zeer betr.

Onur. heJder
Betrokken

Omtr. helder
J3etrokkea

Heidcr

Betrokken
2eer betrokk.
i^etr. regen
betrokken

-i?ecr betr.

Betrokken

2eer betr.

Betrokken

Zeer betr.

Betrokken
Zeer betr.

Betrokken

Zeer bctr.

Betrokken

Zeer bctr.

Omtr. helder

e- I Rcgtfli'

ic^
l

ia Lyiien

2

;:>S

LD^_

y|

4|
N(r



W A A R N E M 1

iV O f^ E M B E
KragtenSt.

der Wind

iSr G E N

Lugtsge- Regén
in Lyncn.

Iloogfte Batom.

Laaglle dito

Middeib. dito

Hooglte Thcnn.

Laagfte dito

Middelb. dito

Gcmidd. Barcm. ipD-J^ie^'
Thcrm. 43 li ^'^•

't Gevallen Water

't Uit^cwaaflemde

Dagelykfche kragt

der Winden

4»ï ^*

9



P Z WA NE N B ü RDECEMBER, 17^4,

Da-



i Baro-
',

{ met, :

W'~A: 'A R N E M INGE N
J} S C E M BE R , 1784.

30

31

- 10|
- 1^1 .

- 10

:fi
- 7 -

- 9l
- Si

:?!

:h
- 81
- 5^1

- 10
.- io|

o

'i

^ 3

5
4
ft

•4

- I

- I

- '%
- 2
- Il
- li

|0,

- O

- ïo|

- 9
- 7l
- 6,
- 41

- 4ï

O'

HoogïlcBarom.
Laagftc dito

Middelb. dito

Hoogde Thcrm.
Laaglte dito

Middelb, diio

3^5

;.a5.:-

.3J.-
51! "-

Zi
33 ,

34:
34

36L
38^

3i*

3J.
32:

^'.
30I

32

7
i8

S<f

39
39
331
3ó§
34
3»

32 .

i6§

28§
^5
21

24
19

lof
::4

28

*7

^^
22|

30D
22 -

29 -

45
19

Kragt en Si

'det Wjnd.

~NNO
NO

- NO

1 fteidheit. j

N
W?N

2W
Z
NO

O
NO
NNW
ZW

Z
WNW

ZO

ONO
O

OZO

ZO

ONO
2 L*

7Ï

2

2

*
X

2 -

2

o

2^-

*;
%

'

2
&
2

2

O
O (

O
2

2

2
2
O
O
2 ,

2

2

2-.

»

2

2

2

1

2
2

4

Betr. fnceuw—— mist
Betrokken

Regen
,in LyncQ

Zeer betr.

Omtr. helder

Betr. mist

Betrokken

Zeer betr.

Betr. regen

iTeer betr.

Betrokken

Zeer betr.

Helder

Omtr. helder

Helder

Zeer betr.

Betrokken—~ regen

Betrokken

EDC

vc

?^Gr.

Gemidd. Barom. 19 D. 7x?
„ Thcrm. 33 Gr.

't Gevallen Water 23 L.

Uitw-afeming niet waargen.

Pagclyklche" kragt—^ acrWiudca^ 2i|.














